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Kaltinti lengva IŠLAISVINIMAS TIK SU IŠSILAISVINIMU
Pereitame numeryje šioje vie

toje mes kalbėjome apie nau
jiems ateiviams daromą prie
kaištą, kad jie esą linkę gyventi 
uždaromis bendruomenėmis ir 
nenorį maišytis su vietos gyven
tojais. Šį kartą tenka sustoti ties 
antruoju priekaištu, kad jie sa
ve laiką tik laikinais krašto‘gy
ventojais ir pasiryžę grįžti na
mo, kaip tik bus galima. Kur 
taip buvo sakoma, koks laikraš
tis rašė, mums tai nežinoma, tad

listas ' įsigyvens kraustydamas 
geležis? Jie juk žino, kad turi 
kapitalą, kuris buvo į juos su
krautas kitame krašte, kuris čia

Ne atsitiktinai Maskvos gaujos 
atominio ginklavimosi šefas buvo 
kartu ir špionažo bei policijos 
vadas. Lavrentis Beria puikiai 
atliko savo uždavinį — šalia ke-

Niujorko bendradarbio 
ALKAUS

nenaudojamas, ir nenaudojamas rus^ Priur“k? skiečius ato- 
bet tik kaikurių pasmau-

liks laukimo būsenoje visą laiką. (Sre^tlį if?*5 iš kalėjimo), 
Jie lauks, kol mirs arba kol at- ° YPac britų Harwell genijum 
siras galimybės grįžti namo. Ir Bruno Pontecorvo ir H teorija

ne krašto, 
sluogsnių interesuose. Aišku, jie dojo “patarnavimu” Claus Fuchs

jiems negalima bus priekaištau
ti, kaip nepriekaištaujama tiems 
dešimtims tūkstančių “senųjų

pasvarstykim problemą tik teo- i kanadiečių”, kurie kasmet emi- 
retiškai.

Mums atrodo, kad čia yra tik 
nesusipratimas — atgarsis tų 
visokių prieš tremtinių įsileidi
mą šūkių raizgalynės, taip gyvos 
prieš keletą metų ir iki šiol dar 
ne visai teatslūgusios.

Čia, be abejo, maišomi du da
lykai: politiniai pabėgėliai, ra
dę laikiną prieglaudą benamiai, 
ir tikrieji imigrantai, atvykę su 
nusistatymu įsikurti čia visam 
laikui. Katras iš jų yra vienos, 
katras kitos rūšies ateivis, žino 
kiekvienas pats. Apie prievarta
vimą būtinai likti visam laikui 
kiekvienam, rodos, negalėtų bū
ti kalbos demokratiniame pasau
lyje. Kad daugumas pokarinių 
ateivių tremtinių save laiko po
litiniais pabėgėliais, nepąslaptis. 
Tai buvo visiems žinoma ir tada, 
kada jie į kraštą važiavo. Ir Ka
nada ir visa eilė kitų valstybių 
juos priėmė ir dėl to nuostolio 
neturi. Juk kiekvienas atvykėlis 
čia dirba, prisideda prie krašto 
gamybos, o jo nereikėjo nei už- 
auginti, nei gaU^u^-eik-esr senat- 
vėje karšinti. Ūkiškai žiūrint, 
juk tai tas pats reiškinys, kaip 
anksčiau iš daugelio kraštų dau
gumas imigrantų atvykdavo su 
intencija užsidirbti pinigo ir po 
kokio 10 metų grįžti į savo kraš
tą. Už tai. rodos, jiems niekas 
nepriekaištavo. Jie, tiesa, ne vi
si grįžo. Daugelis liko čia. Ir 
vyriausybė, politinius pabėgė
lius įsileisdama imigrantų titu
lu, turbūt, spėjo, kad ir šiųjų 
didelė dalis liks čia. Pagaliau pa
stebėtina, kad politiniai pabėgė
liai vadinamų neokanadiečių tar
pe sudaro ne taip jau didelę da
lį, o priekaištas juk taikomas vi
siems.

Kiek kitaip atrodo, kada svars
tomas normalaus imigranto iš
vykimo klausimas. Čia gali būti 
vėl du atvejai, kada imigrantas 
atvyksta į kraštą su slapta min
timi iš jo išvykti geresnės vie
tos ieškoti, dažnai ir nelegaliai 
ir kitas atvejis, kada ateivis pa
mato nepataikęs į sau tinkamas 
sąlygas, pamato, kad čia nepa
jėgs sukurti sau ateities ir vyks
ta kitur tinkamesnio sau krašto 
ieškoti. Pirmasis atvejis beabe
jo moraliai nepateisinamas ir iš 
tokių kraštas turi pagrindo rei
kalauti, kad savo darbu bent 
atsiteistų už krašto padarytas iš
laidas ryšy su jo atvykimu..

Antrasis atvejis jau negalėtų 
būti laikytinas nusikalstamu. 
Priešingai, jis viešosioms insti
tucijoms bei valstybės organams 
turi būti studijų objektu. Reikia 
išstudijuoti naujųjų ateivių gy
venimo sąlygas, perprasti prie
žastis, dėl kurių jie kartais nega
li įleisti šaknų ir pasidaro nepa
tenkinti. Jei kaikurių reiškinių 
nebūtų, jie gal daug lengviau 
įsijungtų į naująjį gyvenimą. 
Paimkime tik kaikuriuos pavyz
džius.

Kanada neabejotinai plačių 
demokratinių laisvių kraštas, ta
čiau jame reikėjo išleisti anti- 
diskriminacinį įstatymą. Jau ne
nagrinėjant gyvenimo, aišku, 
kad yra reiškinių, kurie jį iš
šaukė. Juk tai ne laisvalaikio 
pramogos vaisius...

Sakoma, kad turį įsileisti į vie
tos gyvenimą visi, net tie, kurie 
save laiko ‘politiniais imigran
tais. Bet užmirštama, kad jų 
tarpe yra labai didelis procentas 
žmonių, kurie jaučiasi deklasuo
ti. Įvažiuojant ir jų buvo tikri
nama sveikata, apčiupinėjami 
muskulai, jų specialus pasiruo
šimas, ir įvažiuojant, ir čia gy
venant, paneigtas. Nejaugi ga
lima laukti, kad koks pasiruo
šęs mokytojas, teisininkas, dan
tų gydytojas ar kitoks specia-

gruoja iš krašto, negalvodami į 
jį grįžti,.neš dėl kurių nOrs prie
žasčių jaučiasi čia ne vietoje. 
Kanados imigracinėje politikoje, 
jei norima anuos žmones sulai
kyti, kai ką reiktų reviduoti. 
Svarbiausia, sudaryti sąlygas 
jiems įsijungti į gyvenimą savo 
vietose. Priekaištai čia nepadės.

Tik ką pasibaigęs TLC darbo 
unijos suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, prašančią imigracijos 
departamentą apšviesti imigran
tus uniju reikalu, kad jie nepa
sidarytų darbdavių žaisliukais 
prieš darbininkų interesus. Tai 
labai gražu. Tačiau unijos taip 
pat turėtų kaiką prisiminti. 
Svarbiausia, turėtų palengvinti 
įstojimą, priimti net dar nedir
bančius. Nejaugi imigrantas, ne
būdamas unijos nariu dėl to, 
kad neturi darbo, stos jos reika
lų ginti ir neis dirbti siūlomo 
darbo, kai neturi kąsnio duonos. 
O unija nei jį priima, nei juo 
rūpinasi, tik visur veja? Juk ne- 
paslaptis, kad į kaikurįas unijas 
ir labai sunku įstoti,^ kad joą

nedelsiant buvo patiekta jam ant 
stalo. Kad saulei lygus karštis, 
susprogdinęs trigubo svorio van- 
cįenilį žmonijos gyvenamą pla
netą paverstų pragaru. Berija 
būtų tapęs vos ne jo valdovu, jei 
Malenkov nebūtų apsižiūrėjęs. 
Nuo seniai TSRS pakraščių oro 
radioaktyvumą “uostę” US Air 
Force ir kitokie šaltiniai, patvir
tino. kad “rugpiūčio 12 d. Sovie
tų Sąjunga vandenilį sprogdi
no”. Tūlas amerikietis atomistas 
susidariusią tarptautinę situaci
ją pavadino “du skorpijonai — 
butelyje”. Kiti aiškino, kad šiuo 
momentu nei JAV-bės, nei Mas
kvos gauja,'šita velnio išmone 
pasinaudoti dar neturi galimy
bių. Jie “ramino” — “ilgai ne
trukus”. (JAV intensyviai bando 
YB-52 strato-bombonešį. Augštis 
50.000 pėdų, nepasiekiamas jokio 
esamo naikintuvo, 300.000 svarų, 
aštuoni galingiausi pasaulyje 
sprausminiai motorai. Ką rusai 
turi— ne mums žinoti). Buvo 
reikalauta užtikrinti, nežiūrint 
kainos, Amerikos kontinento 
saugumą. Išgąsdinta jankių tau
ta, užuodusi ir savo sumaltų did
miesčių griuvėsių dūmelius sku
bino globalinių politinių prob-

priešui pakėlus kardą, pasiryžę 
su kardu jį sunaikinti... Pa
vergtiesiems mes sakome: De
mokratija Jus užtikrina, jog ji 
visada yra už pilnutinį žmogaus 
gyvenimą, taiką ir gerą valią; 
kad laisvieji niekad nebus prie
šais, laisvųjų; kad iki mūsų kraš
tas ar kitos laisvos šalys bus fi
ziniai užpultos mes kovosime 
tik idėjomis, bet ne mirties in
strumentais; jei atominės pasi
pils ant šios planetos, trenkda- 
mos košmarą ir siaubą, tai rie
bus mūsų troškimų išsipildy
mas”.

Veik visad tiksliausiai išreiš- 
kiąs Amerikos vyriausybės nuo
monę takingasis dienraštis per
spėja europiečius: ’’Pasitrauki
mas mūsų neišgelbės. Mes ir 
dauguma mūsų brolių JT esame 
ir visada buvome, ištisus septy- 
nius metus, už atominės energi
jos tarptautinę kontrolę ir pa
naudojimą žmonijos gerovei. 
Mūsų tikėjimas, įgalinęs šitokį 
pasiūlymą, bus kur kas stipres
nis už betkokį materialinį gink
lą — net tokį siaubingą, kuris 
degina lyg saulė. Ultimatyvus 
ginklas nėra — H bomba. Tai yra 
žmonijos instinktas ir valia lais
vai gyvuoti”.

Savaites įvykiai

nenariais visai nesirūpina.
Taigi iš rfeujųjų ateivių gali 

būti daug ko reikalaujama, ta
čiau nereikėtų užmiršti, kad ir 
jie tie patys žmonės, su savais 
reikalais ir su savais jausmais. 
Šviesus, plačių horizontų poli
tikas. Kanados imigracijos mi
nisteris Hon." W. Harris maž
daug prieš metus vienoje savo 
kalboje teisingai pasakė: “Be in
dėnų ir eskimų, visi kanadiečiai 
yra imigrantai arba imigrantų 
palikuonys”. Deja, net tie, ku
rie net neturėjo progos savo kil
mės užmiršti, labai dažnai ntori 
perdaug atsiriboti nuo tų “nau
jųjų”. Bet nei nepastebi, kad 
tai tik iki tol, kol dar “naujes
nių” atsiranda. Mums atrodo, 
kad šitas atsiribojimas bei prie
kaištavimai tuos “naujuosius” 
dar labiau išskiria, negu jų pa
čių natūralūs nežinomon pate- 
kusion salon išmesto žmogaus 
jausmas.

netikime, kad laisvasis pasaulis 
ir tada pasiduotų be kovos. Bet 
būtų pervėlu. Šiuo baisiu žmo
nijai momentu laisvė privalo bū
ti ginama bet kokia kaina. Nu
tylėti ir numykti dabar, jokiu 
būdu nereiškia atominio karo iš
vengimo ... Demokratijos, nors 
kaip nekęstų kraujo, privalo at
mesti bet kokią, nuolaidų politi
ką. H bomba nepakeičia mūsų 
moralės kodo. Jei laisvę mes 
branginome prieš tai, mes ją te- 
bebranginame ir dabar. Jei žmo
gus mums yra kūrybingas indi
vidas, toks privalo pasilikti jo 
pašaukimas; jei. laisvė tegalės 
būti apginta kraujo kaina, žmo
nės mirs, bet vergais nebus. Mas
kva tai žino, jog? šitokia yra ne- , 
pakefičiama demokratijos Valia 
ir nuomonė. Žinome, jog diktato
riams jų grobis svarbiau nei 
žmonija ar paprasčiausia logi
ka. Tačiau, jie gali būti paveik
ti, kad nežiūrint baisaus pavo
jaus laisvojo pasaulio vyrai,

Mirė Latvijos atstovas 
Vašingtone

Rugpiūčio 16 d. Vašingtone 
nuo piktybinės anemijos mirė; Egzif Amerikoje 
Tjjfvnns npsiiint.invs JAV Jnhis .nuomones

Velionis, gimęs 1889 m., buvo , Su tirpančiu nekantrumu Jau
senas Latvijos diplomatas, dir- ik? ^ryškėjant Preztdento-Įslats.

•* - - - vmtojo ir jo sekr. Dulles išlais
vinimo politikos”, lietuviai jau

Latvijos pasiuntinys JAV Ji 
Feldmans.

bęs ir centre ir įvairiose pasiun
tinybėse. Karas ji užklupo Švei- , . , • • . .. ,nco
talijoje atstovu prie Tautu Sa- , konstatuoja, jog ji 1953 rugpiu- 

ron i tyje labai mažai tesiskiria nuo jungos. Po karo jis dirbo IRO, - į kennanizmo v- ginkluo-

kad tarptautinė atomų kontrolė 
būtų pavesta JT — Višinskio ve
to. “Išlaisvinimo” politikos vado
vų Vašingtone dabartines nuo
taikas bene geriausiai išrieškė 
“NYTimes”... “Ar mūsų laisvė 
verta busimosios aukos? Aukos 
— milionų gyvybių ir mūsų di
desnės dalies materialinės civi
lizacijos? Pasirinkimas mažas. 
Vienas jų — apsigynimo puoli-> 
mas. Komunistų moralė leistų 
tai Rusijai, jei Kremliaus valdo
vai tikėtų savo pergale. Demo
kratinė moralė, iš kitos pusės, 
neigia šitokią agresiją (Sic.) ir! 
jokia demokratinė tauta su tuo 
nesutiks ir nepritars. Kitas pasi
rinkimas — Rusijai nusileisti... 
Bet autokratijos punta, ką su- 
ėdusios. Viena nuolaida sektų ki
tą — Vakarų Europą, Tolimieji 
ir Artimieji Rytai, Afrika patek
tų komunistams — tiksliau sa
kant, rusams. Antikomunistinis 
pasaulis dar labiau nusilptų. Mes

NAUJOS VILTYS TREMTINIAMS
BALFas po specialios konfe

rencijos informuoja apie naujojo 
JAV imigracijos įstatymo — Re
fugee Relief Act of 1953 — tei
kiamas galimybes tremtiniams 
atvykti į JAV.,

Įstatymas yra labai svarbus, 
ypač lietuviams, kurių kvota bu
vo belikusi labai maža. Labai 
svarbu, jog nepraėjo kaikurių 
senatorių ir atstovų siūlymas, 
kad įstatymas apimtų tiktai po 
1945 m. gegužės 8 d. paspruku-* 
sius iš už geležinės uždangos pa
bėgėlius. Iš lietuvių juo tokiam 
atvejy jau nebedaug būtų bega
lėję pasinaudoti.

Kaip įstatymas bus vykdomas, 
paaiškės po keleto savaičių, kai 
bus išleistos jam vykdyti tai
syklės. Įstatymas numato, kad 
vizos bus pagal jį pradėtos duo
ti 1953 m. gruodžio 7 d. ir jis ga
lios iki 1956 m. gruodžio 31 d. 
Išviso bus išduota 214.000 ne- 
kvotinių vizų. Jas galės gauti pa
bėgėliai, kurie yra V. Vokietijo
je', V. Berlyne, Austrijoje, Pran
cūzijoje, Portugalijoje, Norvegi
joje, Belgijoje, Olandijoje, Liuk
semburge, Danijoje, Italijoje, 
Graikijoje, Turkijoje, Švedijoje, 
Irane, Trieste ir Tol. Rytuose. Ar 
galės gauti vizų pabėgėliai gyve
ną Anglijoje, paaiškės nuo įsta
tymo interpretacios.

Įstatymas numato, kiek vizų 
galės būti išduota kokios rūšies 
pabėgėliams. Lietuviai, atrodo, 
galės pasinaudoti šių grupių vi
zomis: vokiečių pabėgėliai (čia 
įeina ir repatrijantai) — 55.000;

pabėgėliams esantiems V. Vokie
tijoje, Berlyne ir Austrijoje — 
35.000; pab. esantiems Š. Atlanto 
Sąj. kraštuose Europos kontinen
te, Švedijoje ir Irane — 10.000; 
buv. Lenkų armijos karjams 
esantiems Anglijoje — 2000; naš
laičiams iki 10 m. — 4000; laiki
nai atvykusiems į JAV ir norin
tiems čia likti — 5000. '

Vizos bus duodamos tik turin
tiems darbo ir buto garantijas. 
Jų formos dar nenustatytos, bet 
BALFas jau sudaro jų gauti no
rinčių sąrašus ir kaip tik jos bus 
paruoštos, norintiems pasiųs.

Jūrų kelionė bus apmokėta, o 
iš uosto į paskyrimo vietą turės 
apmokėti kvietėjas, pats imi
grantas ar sutvarkys šalpos orga
nizacijos užtraukiamos pasko
las. Pirmenybė bus duodama JA 
V-bėms reikalingiems specialis
tams, piliečių giminėms, jau at
vykusių šeimų nariams. Anks
čiau turėti afidevitai negalioja. 
Kiekvienas turi turėti asmens 
liudijimą ir gyvenamo krašto 
valdžios pažymėjimą, kad depor
tacijos atveju jį priims atgal.

Norintieji pasinaudoti šiuo įs
tatymu, tuojau pat turi užsire
gistruoti artimiausiame JAV 
konsulate ir pasirūpinti surasti, 
.kas duos garantijas. Tiems, kuJ 
rie neturi giminių ar pažįstamų, 
Santijų stengsis parūpinti BA 

as. BALFas prašo visus, kas 
galėtų garantijas duoti ar galėtų 
tokių kvietėjų rasti, tuojau atsi
šaukti. Jis pateiks pasirinktinų 
sąrašus.

Maskvos tiksEs buvo ir yra 
R . . '. , - v ’ natnnp pergalė, tai didžiosios demokra-hotam mmistenui Vašingtone^ * keturmetės adminstra- 
Bilmaniui, Latvijos pasiuntinys .-. _ «Dadėtis be i§imties”
Londone Zarinš, paskyrė Feld-į cg j P K d paskutinįu 

■manį Bilman,o įpėdiniu. Tas pa- ^ema

J Jei Maskvos tikslas buvo ir yra 
Į pergalė, tai didžiosios demokra-

Vokietija tebėra didžiųjų diplomatinių ėjimų taikiniu. Vaka
riečiai Maskvos siūlymą jau dabar sudaryti visos Vokietijos vy
riausybę laiko nepriimtinu, nes Rytų Vokietijos vyriausybę laiko 
sukomprimituota ir negalinčia atstovauti krašto. Oficialiai į tą 
siūlymą betgi vakariečiai neatsakė nieko, tik iškomentavo, kad 
Maskva 4 užsienių reik. min. konferencijos Vokietijos klausimui 
spręsti nenori. Iš savo pusės jie pranešė Maskvai, kad priimą jos 
reikalavimą atsisakyti savo paruoštojo vad. trumpojo Austrijos 
taikos sutarties projekto ir pa- >——----------------------------------

dėl ko streikas ir prasidėjo, pa
galiau pažadėjo, kad streikavu
siems nebus taikoma jokių repre
sijų. Po to daugelis darbininkų 
į darbą grįžo, tačiau komunis
tinės unijos skelbia, kad visa tai 
tik tušti pažadai ir šaukia darbi- 

riais, žada grąžinti savo valdo- ninkus stereiką tęsti. Rezultate 
mas įmones, okupacinius mokes- daugelis sričių, ypač transportas, 

dar labai šlubuoja, o kaikur pa
sireiškia ir sabotažo reiškinių. 
Buvo laukiama, kad komunistai 
gali suorganizuoti riaušes Pary
žiuje, tad vyriausybė į priemies
čius sutraukė daugiau kariuome
nės bei tankų, tačiau jų panau
doti dar nereikėjo. Kariai tuo 
tarpu panaudojami tik kaiku- 
riems gyvybingiems darbams 
atlikti: maisto transportui, susi
siekimui Paryžiaus gatvėse, laiš
kų išnešiojimui ir tt.

Dar tebestreikuojančių darbi
ninkų yra apie 1 milioną, bet tas 
skaičius nėra pastovus, nes vie
nos įmonės darbą pradeda, o ki
tos nustoja dirbę. Gyvenimas dėl 
ilgai užsitęsusio streiko sutriko, 
infliacijos pavojai dar labiau pa
didėjo, tad susirenkančio .parla
mento laukia labai sunkūs užda
viniai. .. - į. ■

kvietė prisiųsti savo atstovą rug
piūčio 31 d. į Londoną Austrijos 
klausimui spręsti. Tuo tarpu 
Maskva paskelbė padaranti Vo
kietijai įvairių nuolaidų bei bi
čiuliškų gestų: siūlo diplomati
nius atstovus pakelti ambasado-

čius sumažinti iki 5% visų iždo 
pajamų, nubraukti skolas, nuo 
sausio 1 d. užbaigti reparacijų 
mokėjimus, iki tos pat datos pa
leisti visus “bausmės atlikti pa
liktus” belaisvius, pagaliau žada 
prisiųsti maisto; Nėra abejonės, 
kad visa tai taikoma priešrinki
minei kampanijai Vak. Vokieti
joje, tačiau tuo pat metu paskelb* 
tasis Malenkovo aiškus pasisaky
mas prieš Adenauerį ir dabar 
valdančią koaliciją, kurios lai
mėjimas reikštų amžiną Vokie
tijos perskyrimą, vargu ar ne- 
paveikš vokiečių masių priešin
gai. '

Prancūzijoje streikų sukelta 
krizė tebesitęsia. Vyriausybės 
griežtą reikalavimą darbinin
kams grįžti į darbą ir tik tada 
pradėti derybas dėl ginčo, atme
tė visų Unįpi vadovybė. Pereitą 

pasiekė susitarimo su nekomu- 
nistų unijų vadovybėmis ir šios 
įsakė savo nariams grįžti į dar
bą. Buvo sutarta, kad prieš rug
sėjo 30 d. bus sudaryta speciali 
komisija iš darbdavių ir darbi-. - . . .. . . • IdjriU oLlolir dl v V | V lOACllO Vinillld zYl/A 11A 011 d 1O UdlUUuviu ii uui Ui

i eigas jis ėjo iki savo mn les. taikingomis priemonėmis” (Ko- ■ ninku atstovų atlyginimųklausi-
Pakeistas Maroko sultonas rėjos Rhee netruko ją išjuokti) mui išspręsti" ir vyriausybė pa-

Po eilės neramumu Maroko respublikonai išlaisvintojai, tik- rems darbininkų reikalą; vyriau- 
sultonas Mohamed Ben Youssef rūmo j e turi galvoje “IŠSIlaisvi- sybė dar pasižadėjo tartis su uni-

(Nukelta j 2 pusi.) j jomis dėl pensininkų amžiaus,prancūzų ištremtas į Korsiką, o 
jo vietą užėmė prancūzams pa
lankių berberų paša Ben Arafa. j 
Augščiausioji Taryba naująjį J 
sultoną paskelbė formaliai, ta-j lugpiuvlu o u. y xx
čiau arabų pasauly jaučiamas vas Augščiausios Tarybos sesijo- anksčiau (oficialiai apie tai ne- 
Ci'iindimac Rairp maukiama anie ____i • 1___i tait • ___ ________ : 5

SOVIETAI JAU TURI H BOMBA
Kai rugpiūčio 8 d. Malenko- Į nai lapkričio mėn., o gal ir dar

sujudimas, Kaire šaukiama apie je pasakė, kad JAV jau nebeturį 
šventąjį karą prieš prancūzus, o hidrogeninės bombos monopo- 
Arabų-Azijos blokas JT nutarė, ]j0< kacj ją turinti ir Sovietų Są- 
kreiptis į,Saugumo Tarybą, kad ' junga; pasauiįs dar abejojo? o 
įsikištų į Maroko bylą. Pačiame jav valstybės sekretorius Dul- 
' " ies atvirai pasakė netikįs, nes

Soveitai H bombos dar nesprog
dinę nei vienos. Jei ją būtų su
sprogdinę, esą, JAV atitinkami 
organai tai žinotų, nes sprogdini
mą būtų užregistravę aparatai.

Rugpiūčio 20 d. Maskvos laik
raščiai paskelbė, kad ‘■pirmoji 
Sovietų gamybos hidrogeninė 
bomba jau susprogdinta, kad ji 
esanti daug pajėgesnė tiž atomi
nes bombas ir kad Sovietu Są- j nariai ir Kanada. Ji nuo 1952 m.

Maroke tuo tarpu ramu.

— Budapeštas. — Britų Stan
dard Electric Co. vedėjas S. San
ders, Vengrijoje 1950 m. suimtas 
ir nuteistas neva už šnipinėjimą 
13 m., kai buvo nuteistas ir ame
rikietis Vogeler, kuris paleistas 
1951 m. balandžio 11 d., taip pat 
paleistas prezidento Dobi malo
nės aktu, prašant Sanders žmo
nai. Su juo paleistas dar vienas 
italas, dėl kurio malonės prašy
mą buvo įteikusi jo motiha.

— Paryžius. — Vykstančio 
streiko metu Prancūzijoje ne
paprastai išsiplėtė juodoji pre
kyba. Svetimos valiutos ir auk
so kainos nepaprastai pašoko. 
JAV doleris pakilo iki 410 fran
kų, anglų svaras—1.085 fr., švei
carų frankas — 95,5 fr. Tuo tar
pu oficialioje biržoje už $1 mo- J 
karna 350, už šveicarų franką — Į < 
80.64.

■ skelbta), tačiau ši žinia beabejo 
sukėlė susirūpinimo, nes didelio 
griaunamojo pajėgumo bom
boms taikinių JAV yra daug 
daugiau- negu Sovietų Sąjungo
je. Šioji teturi vos 2 milijoninius 
miestus — Maskvą su 5 mil. gyv. 
ir Leningradą su 3 mil.

Maskvos paskelbimas apie hid
rogeninės bombos susprogdini
mą išjudino jau 7 metus spręstą 
ir neišspręstą nusiginklavimo 
bei atominių ginklų kontrolės 
klausimą. Sujudo ir JT Nusi
ginklavimo Komisija, kuriai pri
klauso visi Saugumo Tarybos

junga visada buvusi ir dabar 
esanti už įvedimą atominės ener
gijos JT kontrolės. Jokių smul
kesnių’ daivinių apie bandymą 
nepaskelbė. Nenurodė net nei 
vietos, nei laiko.

JAV Atominės Energijos Ko
misija tą pat dieną tada paskel
bė, kad ji turinti įrodymų, jog 
hidrogeninė bomba Sovietų Są
jungoje yra susprogdinta rugpjū
čio 12 d. rytą.

JAV tokį bandymą atliko per-

spalio mėn. nei neposėdžiavo. 
Dabar turi susirinkti rugsėjo 15 
d. Ar Maskva ir čia padarys nuo
laidas, dabar dar sunku pasaky
ti. Lig šiol ji tik reikalavo visas 
atomines bombas sunaikinti, bet 
niekaip nesutiko įsileisti į savo 
kraštą jokios kontrolės, nors jos 
reikalą pripažino kituose kraš
tuose. Esą, atvykimas JT inspek
cijos į Sovietų Sąjungą būtų tik 
šnipinėjimas.

KANADA APLANKYS PREZIDENTAS EISENHOWERIS
Vieną* iš pirmųjų rinkimus 

laimėjusios Kanados vyriausy
bės rūpesčių yra pasiruošti JAV 
prezidento Eisenhbwerio vizitui. 
Kada jis įvyks, dar nežinoma. 
Kai premjeras St. Laurent vie
šėjo Vašingtone, buvo sutarta, 
kad prezidentas atvyks, kai bus 
aptvarkyti skubieji reikalai. Rei
kia manvti. kad nėr prezidento 
vizitą vėl bus grįžta prie Kana
dai taip svarbaus importo į JAV 
varžtų atpalaidavimo klausimo.

Iš kitų svarbių darbų, kurie 
laukia vyriausybės yra rinkimų 
proga iškeltas sveikatos draudi
mo, gyvenamųjų namų statybos, 
mokesčių ir pan. klausimai. 
Sveikatos ministeris Martin jau 
turįs paruoštą draudimo projek
tą, tačiau'tuo reikalu dar nesą

sutarimo pačiame kabinete 
ministeris Howe esąs prieš.

mi- 
šių

Žinoma, tai ne dėl to, kad iš 
tų kraštų įmigrantų būtų nebu
vę, bet kad jiems nebuvo duotos 
vizos. Kanada, mat, kaikurių 
kraštų imigrantų nenori. Šie
met, be to, daugiau įsileista kva
lifikuotų darbininkų, secialistų

mas jTautose parodė nesutari
mus vakariečių tarpe. D. Brita
nija ir Commonwealtho kraštai 
reikalauja, kad konferencijoje 
dalyvautų S. Rusija ir Indija, o 
JAV tebesilaiko nusistatymo, 
kad gali dalyvauti tik kare daly
vavusios valstybės. Rusija faktiš
kai kare dalyvavusi komunistų 
pusėje, tad JAV dėl jos nesiprie
šinsią, bet balsuosią prieš Indi
jos įvedimą, pareiškė JAV atsto
vas JT Lodge. Tuo tarpu klau
simas tebesvarstomas politinia
me komitete. Matyt, ieškoma 
kompromiso, nes balsuoti buvo 
žadama jau penktadienį, bet taip 
ir tebėra nebalsuota.

Pačioje Korėjoje tebevykdo
mas pasikeitimas belaisviais. JT 
jau spėjo grąžinti daugiau %, o 
komunistai tik apie % turėtų 
belaisvių.

Irane padėtis apsivertė augš- 
tyn kojomis. Šachas, pasirodė, 
per anksti buvo pabėgęs. Po po
ros dienų kariuomenė įvykdė 
perversmą, valdžįą perėmė gen. 
Žahedi, už kurio suėmimą Mos
sadegh jau buvo paskyręs ir at
lyginimą. Perversmo metu per 
9 vai. gatvių kovas žuvo 300 žmo
nių, Mossadeghas buvo pasislė
pęs, bet vėliau pasidavė. Kiti 
kaikurie ministerial taip pat su
imti, užsienių r. min. Fatemi, ku
ris paskelbė reikalavimą šachui 
abdikuoti, buvo sudraskytas mi
nios, bet kaikurie buvę ministe
rial įėjo ir į naują Zahedi vy
riausybę. Perversmas buvo įvyk
dytas šacho apsaugojimo šūkiais 
ir jis, tuo metu jau pasiekęs Ro
mą, grįžo atgal. Mossadeghas tuo 
tarpu lasomas suimtas tame pa
čiame karininkų klube, kur įsi
kūrė vyriausybė ir jo likimas 
neaiškus. Zahedi paskelbė val
dysiąs iki kol bus išrinktas nau
jas parlamentas. Dabar įdomu 
ar neįvyks kokio naujo pervers
mo ir kaip naujoji vyriausybė 
spręs santykių su D. Britanija 
klausimą. Zahedi nėra britų 
draugas. Karo metu 1942 m. bri
tai buvo jį net pagrobę ir išlaikė 
3 metus internavę kaip turintį

Per pusmetį atvyko 
78.336 imigrantai 

Imigracijos bei pilietybės 
nisterija paskelbė, kad per 
metų pirmą pusmetį Kanadon
atvyko 42.303 dirbantieji asme
nys ir 36.033 šeimų nariai — mo
terys ir vaikai. Išviso atvyko 
78.336, t/f. apie 20.000 mažiau 
kaip pernai per tą patį laiko
tarpį. Šiemet ‘kiek padidėjęs 
imigrantų procentas iš D. Bri
tanijos ir ypač iš JAV. Iš vad. 
šiaurės Eurdpos — Belgijos, Da
nijos, Olandijos Suomijos, Pran
cūzijos, Vokietijos — imigran
tų skaičius sumažėjęs 15%, o iš 
kitų kraštų net 47%.

i • ’ nr/ • • a ° metus mteiiiavę naip tumių
— lygiai ll v visų imigrantų, pygįų su naciais. Šachas pareiškė,
Tai jau rodo, kur Kanados imi
gracinė politika suka.

— Regina. — Saskatchewanc 
ir Manitoboj plečiasi arklių mie
go liga. Ūkininkai staiga pradėjo 
arklius skiepyti, bet visur pri
trūko skiepų.

— Otava. — Sekančioje parla
mento sesijoje, kaip spėjama, 
bus persvarstytas loterijų įstaty
mas Kanadoje. Reikalaujama 
draudimą loterijų atšaukti.

kad byla nesanti baigta. Britų 
žurnalistai dabar į Iraną nebuvo 
įleisti, nors kitų net visas-20 atly
dėjo grįžtantį šachą. Esą, su D. 
Britanija nėra diplomatinių san
tykių. Kokio nors sprendimo teks 
ieškoti, nes, kaip pareiškė pats 
šachas, valstybės iždas visiškai 
tuščias, esą panaudotos jau ir 
specialių fondų lėšos. Finansinės 
paramos reikią tuč tuojau. Ne
pajudinus naftos bylos pinigų 
vargu ar galima bus kur gauti.
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NAFTOS PRAMONĖ IR NAFTOS ŠALTINIAI LIETUVOJE

MūSy TĖVŲ KALBANežiūrint kur mes gyventume, visvien esame garbingos lietuvių tautos atžalos. Kad savo Tėvynei Lietuvai neatšaltumėm, nenutoltumėm nuo jos ir neuž- simirštunie kas esame, turime neužmiršti patys, privalome išmokinti ir savo vaikus gražio- ' Šios lietuvių kalbos.Lietuvių tauta kalba seniausia indoeuropiečių kalba, arti-■ ma jau seniai prieš Kristaus gimimą išnykusiai iš gyvenimo• sanskrito kalbai. Lietuvių tautos kultūros lobiais žavėjosi visa eilė XIX irXX amžiaus mokslininkų, rašytojų ir menininkų, įvairiausių tautų atstovų. Palmieri net teigęs: “Jei tautos vertė būtų sprendžiama pagal kalbos gražumą, lietuviai būtų pirmoje vieloje Europo's tautų šeimoj e”.Ir nūdien lietuvių kalbos mokoma visoje eilėje pasaulio, taip pat Šiaurės Amerikos Universitetų.Mums, gyvenantiems angliškai kalbančiuose kraštuose, kaip JAV, Kanadoj, Didž. Britanijoj,• Australijoj ar kitur, geras dalykas yra išmokti anglų kalbą, tačiau jokiu būdu negali būti pa- , teisinamas tos kalbos išmokimas savosios nustelbimo arba užmiršimo sąskaiton.Svetimų kalbų mokėjimas, be abejonės, pakelia žmogaus ver- ,tę, nes tai įgalina pažinti tų tautų kultūrą, meną, techniką ir t.t. Gyvenantiems angliškai kalbančiuose kraštuose, anglų kalbos mokėjimas būtinas, sudaro geresnius ryšius atvykusių su vietiniais gyventojais ir pan. Tačiau ir vėl kartotina: tik nesavo gražiosios kalbos sąskaiton. žmonėmis, nežinančiais kas esa- Žinok kitų kalbas, bet niekad me.‘nepamiršk savosios.Juk yra žmo- Brangindami savo gimtąją nių, kurie naudojasi penkiomis, kalbą, tegalime būti geri pilie- šešicmis ir daugiau kalbų, tačiau j čiai ir gyventojai tų kraštų, kutai jiems nekliudo ir savo gimtą- riuose negailestingas likimas ją kalbą tebemokėti. dažną net prieš mūsų valią ap-Mokėjimas, pav., dviejų kalbų, gyvendino. Pr. Alšėnas

atrodytų, nė vienam negalėtų sudaryti keblumo tomis kalbomis naudotis nesugadintomis. Reikia tik noro.Deja, daugelis lietuvių, dar neišmokę kaip reikiant anglų kalbos, savąją jau “praturtino” naujadarais, kaip: “rūmai”, “florai”, - “karai”, “kičinai” ir pan. Arba ir anglų kalboj — jie “randa” žodį “Jo”, nei lietuvišką “taip”, nei anglišką “yes”. Ir kam reikalingas toks vienos ar kitos kalbos maitojimas? Reikia manyti, lietuviams pilnai užtenka savų žodžių, o taip pat ir anglams — užtenka angliškų ...Tautos kalba — yra priemonė išreikšti Jos tautos kultūringumui. Taigi, ir reikalinga, kad savo branginamą lietuvišką kultūrą įj išreikštume gražia, nešu- darkyta, lietuviška kalba.Negalima būtų manyti, jog kiekvienos tautos kalba tėra svarbiausia priemonė tik susikalbėti tarpusavy. Tai yra kartu priemonė išdėstyti savo giliausias ir subtiliausias mintis, kurti veikalus, eiliuoti eiles ir t.t. Įdomu, nors ir šių dienų sąlygose, kas gi norėtų skaityti, džiaugtis ir grožėtis tokiu lietuvišku eilėraščiu, kuriame, tarp lietuviškų žodžių, maišytųsi tokie “naujadarai”, kaip “rūmai”, “florai”, “karai” ar panašūs? ...Mes, lietuviai, kurie gyvename Kanadoje, nemanykim, ne- pasidarysim nei anglais, nei prancūzais, nors tas kalbas ir labai gerai išmoktume, o savo kalbos išsižadėtume. Tuo mes tik nebetektume pagrindo po kojomis ir pradėtumėm jaustis

. . • * ny Sensacingas inž. Vizgirdos atradimas,patyręs apie nepaprastą mz. Ta- «z________________________■ •_>_____________________ ■_____
do J. Vizgirdos atradimą, krei
pėsi į jį su eile klausimų, ku
riuos čia patiekiame mūsų skai
tytojams:

— Girdžiu, kad Tamsta, p. In
žinieriau, ypatingai domitės che
mine ir ūkine naftos problema. 
Ar senai tuo klausimu domitės? 
Kas yra nafta bei kokios jos 
rūšys?— Dirbant pora dešimtų metų technikos srytyje, tenka neišvengiamai susidurti su energijos problema. Nafta šiandien yra vienas pačių svarbiausiųjų pasaulio energijos ; šaltinių ir žaliava sintetinių gaminių pramonei. Nuo nepriklausomos Lietuvos laikų susirišęs su krašto statyba, atvykęs Amerikon turėjau vėl progos įsijungti į Amerikos technikų eiles, taipgi sprendžiant kasdienines techniškas problemas, tenka susidurti su energijos klausimais. Pirmą kartą su nafta susidūriau Lietuvoje, statydamas kaikuriuos įrengimus Shell Oil kompanijai, kuri vertėsi Lietuvoje naftos produktų prekyba ir importu. Atvykęs į šį kraštą buvau nustebintas technikos pažanga ir gyvenimo pulsu, na ir išplitusiu automobilizmu. Greta architektūrinio darbo įstaigoje perėjau prie vakarinių studijų Northeastern Universitete, norėdamas pagilinti kaikurias žinias liečiančias naftos pramonę.

Ūkinė naftos reikšmė yra sunkiai įsivaizduojama. Tai yra milžinas dėl kurio kilo du pasauliniai karai ir kuris yra viena svarbiausiųjų technikos sričių ateities pasaulyje. Naftos pramonė eina greta su atomo pramone ir viena kitą papildo. Ne Colorado auksas, ne Pensylva- nijos anglis ir plienas pastatė Ameriką ant kojų, bet tamsios spalvos skystasis auksas, kuris sunkiasi iš žemės gelmių ir kurio pramonėje sukoncentruota bilijonai dolerių. Naftos pramonė faktiškai diriguoja ne tik Amerikos, bet ir pasaulinę politiką. Kad būtų aiškiau, leiskite pateikti vieną mažą pa^zdį:Amerikos ginkluotoms pajėgoms pasiekti Teheraną Irane, kur slepiasi milžiniški naftos turtai (visa kita Irano dalis yra niekam nenaudingos smėlio dy-

Kas yra toji nafta? Ar Lietuva bus ant 
roji Amerika?

dažniausiai užtinkama žemęs 
gelmėse.

Antra grupė — tai naphtenų 
bazės nafta, šita žaliava suside
da iš cikliškų ar ciklo-parafini- 
nių serijų. Ši grupė yra antra 
savo gausumu. Trečia grupė yra 
maišytos bazės nafta. Tai mi
šinys ir kombinacijos pirmųjų 
dviejų grupių ir serijų. Daugu
ma naftos molekulių yra priso
tinti angliavandeniai. Tik su
skaldžius juos rafmerijose išgau
nami neprisotinti junginiai. Che
miškai nafta skirstoma į atdaros 
grandinės ar aliphatiškus jun
ginius ir žiedo grandinės jungi
nius. Naftos molekulės dydis ir 
svoris priklauso nuo anglies ato
mų kiekio vienoje molekulėje.

kūmos) reikėtų atlikti apie 8000 žemės plutoje nuolatos vykstan- 
mylių jūros kelio, arba pusant-!čio tam tikro proceso. Mūsų se
ro mėnesio kelione karišku trans nutės žemės pluta yra plastiška 
porto laivu. Tuo tarpu Sovietų1 ir elastiška. Jos paviršius nuo- 
Sąjungai pasiekti lengvuoju tan-, latos keičiasi ir banguoja lygiai 
ku tą patį Teheraną reikia neį kaip jūrų vandenys. Nepraeis 
daugiau 6 vai. (apie 300, myl.) į nei milijono metų, kaip lietu- 
Tačiau, nežiūrint Sovietų Sąjun- viai gyvendami Long Island, 
gos imperialistinių tikslų ir ap- Niujorke galės sausuma pasiek- 
linkybių, jog-Iranas teturi vos ti Naująją Angliją; Dįdžioji 
kelis tankus * kulkosvaidžių ir, Long Island Sound vandens 
kelis tūkstancms kareivių, Ira-1 įlanka per tą laiką bus jau tik- 
nas Šianfifefffyra laisva ir ne-! riausiai išnykus... Ten kur šian- 
priklausoma Valstybė. Iš to gali-: dien Lietuvoje žaliuoja girios ir 
ma padaryti išvadą, jog Sovie-žydi derlingos pievos, prieš maž-- ,
tų Sąjunga nenori Trečio Pašau-J daug 200 milijonų metų buvo Augiau anglies atomų, tuo 
linio karo...f ' ' ’ - ' šiltų jūrų dugnas, gi Iceland sa- i ?afta yra sunkesne. Olėfmai naf-Jeigu išimtų naftą iš Ameri- loję (Grenlandija), kurią šian- randasi labai mažuose kie- kos ūkio mašinos, reikėtų išimti dien dengia storo ledo-ir šalčio kiuose, tuo tarpu skaidant naftą didelę dalį plieno' ir anglies pra-; sluogsnis, tais laikais žaliavo; , {ie.r^0SeT.^ isskinama nema-monės, išimti-iš apyvartos 53.palmės ir kiti atogrąžų auga- į Z1 kiekiai. Jieyrai naudingi toli- 000.000 automobilių, gumos pra-. lai... ! produktų fabnkacųai delmonę, dalį stiklo, dažų, baterijų, ■ Naftos pramonėje nafta rūšiuo-: jaY° nO\. sav^dL4; t- dėlę reikšmę naftos sudėtyje vai- lempų, elektros reikmenų pra- jama į kelias grupes. Amerikie- i Hina įvairios nriemaišos kain iū- monės; uždaryti dešimtis tūks- į. • J .. . * F. . • din* lvaJnos priemaišos, kaip ju-tančiu mechaniniu dirbtuvių ciai naftą skirsto 1 tr?s Pagnn-; rų druska, naphtenmes rugstys, garažu p^SvuUr trans- dines grupes,-tai parafininės ba- sulfatas ir pan. Norsks prie- porto " bendrovių, geležinkelio' ,zeJ. v.Emi n'a«os;. P^Si^ąi, yra ma-sair„ ir tūirctAnčius 1 sl.ą §ruPę iema taip vadinami zuose kiekiuose, tačiau rafmuo-. j atviros grandines anglies ir van- jant naftą, jos sudaro daug keb-i denilio atomų junginiai — ole- lumo ir sunkumų pašalinti kva-finų, diolefinų ir parafinų šeri- pą, karosiją, spalvą bei paten-jos. Parafininės bazės nafta yra kinti komercinius produktų rei-

kodavimus.
Naftos žaliava gamtoje ran

dama trijuose pavidaluose, tai 
skystam, tirštam ir dujų pavida
le, kaip kad lengvosios dalys — 
metanas, butanas ir pan. Nafta 
aromatinės ar benzino serijos 
veik niekur neužtinkama, išsky
rus Borneo ir Sumatroos salas. 
Naphtenų grupė? nafta, su cik
liškom serijom, daugiausia ran
dama Kaspijos jūros apylinkėse, 
Sov. Sąjungoje. Vokiečiai, be 
minėtų grupių, naftą skirsto dar 
į asfaltinę ir aromatinę. Tai vi
durkis tarp parafininės ir naph- 
teninės grupės. Taip, pvz. asfalti
nės serijos nafta po rafinavimo 
palieka žymias nuosėdas asfalto, 
kuris naudojamas kelių tiesimui. 
Iš šios serijos išgauti benzinai 
turi augštesnį oktano skaičių, gi 
gąsdinąs turi žemesnį cetano 
skaičių. Aromatinės serijos naf
ta turi mažai asfalto nuosėdų, 
gali turėti mažus kiekius parafi
no ir tinka gamybai aviacijos gą
sdino. Šios naftoso bloga ypaty
bė, tai žymios sulfato ar sieros 
priemaišos. Šios serijos nafta 
gausiausiai užtinkama Rumuni
joje. Amerikiečių nafta yra dau
gumoje parafininės grupės.

— Kokie yra naujausi laimėji
mai naftos gamyboje? Iš ko ji 
daugiausia gaminama? Kokia 
yra gaminamos naftos ateitis?— Naftos laimėjimai šių dienų technikos pasaulyje yra tie- (Nukelta į 3 psl.)

šakų ir riedmenų, tūkstančius “tanksteliu”. ' ■*• Užsidarytų šimtai multimili- joninių draudimo bendrovių, ant kurių remiasi Amerikos finansi-; nė sistema. Atpultų reikalas šimtų tūkstančių mylių asfaltuotų kelių ir brangių autostradų. Atpultų bilijonai dolerių, kuriuos kasmet išleidžia automobilistai pakelėse. Užsidarytų tūkstančiai viešbučių, motelių, kabinų ir pan. Užsidarytų viena įdomiausių šio amžiaus pramonės šakų — aviacija su spraus- miniais ir raketiniais lėktuvais, su aerodromais, angarais, meteorologijos stotimis ir pan.Naftos pramonė atvėrė duris nepaprastų galimybių sintetinių medžiagų pramonei. Tai tikras ateities .pasakų pasaulis. Trumpai suglaudus, šiandien tiesio- •giniai iš naftos pramonės Amerikoje gyvena 2.000.000 žmonių ir apie penkis kart tiek iš giminingų pramonės šakų.Amerikoniškai kalbant, nei viena pramonės šaka neturi tiek milijonierių ir tokios kapitalo koncentracijos, kaip naftos pramonė, nors pagal eilę naftos pramonė stovi ketvirtoje vietoje (plienas, automobiliai, maisto ir naftos pramonė). Vien Amerikos naftos šaltiniai kasdien duoda už $2.000.000 naftos. Kiek reikėtų žmonių ir laiko tik su- d. JAV formaliai paprašė, kad su rusų tautos pagalba Amerika, skaičiuoti tą turtą, kurį Amerį^ sesija apsvarstytų 621 puslapių esą, nugalėtų komunistus. . Šią kos gamta teikia šio krašto gy- Specialaus JT Priverčiamojo savaitę gudų Ortodoksų Autoce-, ventojams? Darbo Stovykloms Ištirti Komi- fhlinės Bažnyčios vyskupas Va-j Jeigu mes paskaitysime ištrau-; lėto pranešimą. Spauda nedelsė , silt, taip pat iš NY, atsakė Niko- : kas iš slaptų W. Churchilio kai-į sPan^kelių" išmaldavo mus*'riū- Mr. Lodge užgirti. Dienraštis : nui, kad jis “nuts”. Susipolitika- ’ bų, pasakytų Pirmojo Pasauli-\nums visus savo pinigus ir randa, jog pranešimas esąs be- ' . . ......... .- . . • - —šališkas ir objektyvus, pirmųti- veik visą daugumą sovietų egzi- = prieš pora metų buvo-paskelb- ■ ^^lur^Ka ^mes^^alėjome pa- " .r—j —? r—.-------į— * v. . i darvti? Įsakymas. Moterims ver-;atė už vysk~ Vasili! majame Pasauliniame kare di- • ^jari^ mes sudeginome kaima.Jei rusai patys nori lais-i dele dalimi buvo įvelti naftos (yesf guerre! (Toks yra ka- ! — — 2 — '2. — J .i J 21- —. —■ — -M -
...._______  r_____ j____ ______ _________  _________ , klausia Vaši-i Geležinkelio linija ar Istam- r3S^turi būti priimtas Jungtinių Tau- Ii. Mes žinome, jog kaikurie ru- bulo expresas, kurį vokiečiai į Įspūdžiai rusų fronte laisvę nerusiš^oms pradėjo statyti prieš Pirmąjį Pa-1 Su didžiuliu garsiakalbiu be- režime. saulinį Karą nuo Berlynb iki: važinėdamas prie fronto, Einsie-

Vokiečiu kariai rusu belaisvėje(Tęsinys iš praeito nr.) 1943 m lapkričio 22 d. atvy- ! kau į frontą prie Perekopo sąsmaukos į Krimo pusiasalį. Rusų fronto komandyrius nuvedė mus į vieną namą, kur radome vokiečių batalijono adjutantą paimtą tik prieš, kelias valandas į nelaisvę.Augštas plonas studentas iš Dresdeno liūdnai žiūrėjo iš po akinių į mus. Drebančiu balsu jis papasakojo, kaip buvo paimtas į nelaisvę.“Batalijonas teturėjo vos trisdešimt vyrų, kai mes prieš dvi dienas gale šio kaimo užėmėme pozicijas”, — pradėjo jis. “Prieš tai ištisomis savaitėmis negavome jokių papildymų nei poilsio. Nuolatos buvome verčiami atsitraukti prięšui puolant ir apšaudant. Turėjome didžiulius nuostolius. Dešimt, dvidešimt, tris- dešimbš kartui-buvome gavę įsakymą laikyti pozicijas iki paskutiniųjų. Kiekvieną kartą buvo prižadėta pastiprinimų, oro paramos ir daug kitokių dalykų. Vakar vakarą rusai su bataliono pajėgomis puolė mūsų kairį sparną. T-34 tankai apšaudė mus beveik iš užnugario. Mūsų vadas prašė iš pulko štabo leidimo atsitraukti į kalnagūbrius už klampaus smėlio. Ten mes būtume saugūs iš abiejų sparnų, ir priešo tankai būtų mums hėtaip pavojingi. Kategoriškai buvo atsakyta, kad negalima nei šimto jardų atsitraukti. Bataliono vadas vis kartojo savo reikalavimą.— Tai yra juk tikra žmogžudystė, — šaukė jis per radiją.Vėlai naktį pagaliau pulkininkas pats atvyko. Buvo draugiškas.— Jūsų visiška tiesa, — ramino mus. — Bet jūs žinote Fūhre- rio įsakymą neatsitraukti nei vienos pėdos? Už kelių valandų atvyks dvi baterijos jūsų paramai. Nuo ryt vidurdienio turėsite savo žinioj keturis tankus ir į vakarą atvyks, paimtas iš aviacijos tarnybos, Luftwaffes pėstininkų pulkas. Su šia parama jūs .galėsite betkokį rusų puolimą atmušti.Nieko mums neliko, kaip sutikti su tuo. Anksti rytą atvyko artilerijos leitenantas. Kai jis pabandė susisiekti su vadovietė- mis, sužinojo, kad baterija nepajudėjo iš vietos, nes kaimyninis pulkas neleido išvykti .Be to, buvo bepalikę vos po penkis šovinius* pabūklui.
Už dviejų valandų pragaras 

atsivėrė. Pusę valandos sprogo 
įvairių kalibrų sviediniai, o po 
to, sviedinių užtvarai pasiekus 
tirščiausį tašką, prasidėjo puo
limas su trimis batalionais ir 
dvidešimčia tankų. Mūšų vienin
telė prieštankinė patrankėlė į
tučtuojau buvo išvesta iš rikiuo
tės. Per dešimt minučių tapome 
apsupti, kurį laiką dar įstengė
me išlaikyti bataliono vadovietę, 
kol* tankai ją kiaurai sušaudė. 
Likę gyvi keturi kareiviai ir trys 
karininkai užsidarėme giliam 
apkase. Rusai išsprogdino angą 
ir pradėjo į mėtyti granatas. 
Siapstėmės už kampų. Aprimus 
sudeginom visus raštus. Vienas 
iš karininkų pasiūlė pasiduoti. 
Bataliono vadas ir artilerijos lei
tenantas griežtai pasipriešino.

Rusai pradėjo šaukti:
— Po dviejų minučių visi žū

site, jei nepasiduosite'
(Bus daugiau)

Paruošė P. Brakas.

Sutikome daug, daug įvairaus amžiaus visokių žmonių. Tie veidai moko žiūrėti į juos iš kitokio taško negu buvome mokomi. Negaliu dabar dar to visko aprašyti. Karo išdava atidengs daug naujų dalykų. Vienas dalykas yra man aiškus. Viena priežastis dėl ko mūsų armijos pralaimi yra klaidingi vyriausio štabo komunikatai. Viskas išpūsta, išgražinta ir pagerinta. Pavyzdžiui, jei tankų divizija teturi tik dvidešimt tankų, jie skelbia, kad turi du šimtus. Norėčiau žinoti ar žmonės sėdį štabuose žino, ką daliniai pergyvena Mins atsitraukime? Kariai neturi antklodžių apsisupti nakties metu prie nulio temperatūros, nė palapinių, nei kastuvų apkasams' sykles), jie tarė jį niekus kai- kasti, nei baltinių, nei kojinių ir ' ’ tt. Viskas žuvo atsitraukiant.1943. IX. 8.. . . , . ' .Kaip sunku yra vykdyti kai- kuriuos įsakymus. Šiandien privalėjome sudeginti vieną kaimą. Vargšai žmonės, kurie taip rūpestingai jį buvo pasistatę, buvo didžiausiam sielvarte. “Jūs esate gi kultūringa tauta!”, — sakė man viena moteris. Aš galėjau tik gūžtelėti pečiais. zJie klaupė-7 , . ...l-' lė mums visus savo pinigus ir
va rusu imperros vyskupai be-■ nio karo išvakarėse, kurios tiK iškėlę rankose šventus pa-nis pasaulio istorijoje, atsklei-, lų, be mažos rusų imperialistų j tos, pamatysime, kad jau Pir-; dari-tiMsakymas. Moterims ver- džiąs daugelio milionų žmonių I dalelės, 'pastatė I —; - * . *, . .likimą taip vadinamam “darbi- pečių. “ ninku rojuje”. | vės, kaip jie ją draudžia ne ru- reikalai.Amerikos pasiūlymas dabar siškoms tautoms”, I *tų Gen. Asemblėjos Darbotvar- sai neigia kės Komisijos, kad pasaulis su- tautoms sovietiniame _______ _______„ ____ .. v .didįjį Kam gali vysk. Nikon reikalau- Turkijos, buvo skirtas ne kam i del matė rusų pranašumą tan-

kais, artilerija, lėktuvais ir kitokia medžiaga. “Su tokiomis pajėgomis vokiečiai be atsikvėpimo rusus būtų nuviję iki Uralo”, mąstė jis. Iš kitos, pusės rusų užfrontės tarnyba buvo du kart didesnė negu patys kovoj ą daliniai. Visi pranešimai ėjo per ryšininkus. Net pietinio fronto vadas marš. Tolbuchin neturėjo tiesioginio telefono ryšio su Maskva. Kai Einsiedel papsakojo rusu karininkams, kad būdamas
V 7prie Stalingrado savo aerodrome galėdavo kiekvieną vakarą iššaukti privatų telefono numeri Berlyne (nors tai buvo prieš lai

IŠLAISVINIMAS TIK SU IŠSILAISVINIMU
bant.Pagal sovietų propagandos liniją kariuomenės moralė priklauso nuo socialinio teisingtįmo ir bendruomenės pažanguind, kurią gina. Trečiais reichas pagal šiuos žodžius buvo modelis palyginus su Sovietų Sąjunga.Prie Stalingrado daug daugiau rusų pasiduodavo į nelaisvę paskutinėse kautynių dienose negu vokiečių. Jie nustebdavo, kad ir vokiečiai jiems karto- ja tą pačią apsupimo istoriją. Jie netikėjo, kad vokiečiai yra apsupti. Jų propaganda jiems buvo taip melaginga, kad net į savo vadų specialius pranešimus nekreipė jokio dėmesio.Vokiečių fronto padėtį 1943 m. lapkričio mėn. papildo savo pasakojimu vienas vos paimtas vokiečiu leitenantas. Einsiedel apie tai rašo:

dojamos įrašyti šią problemą į j ginantį Ivaną Žiaurųjį su komu- JT generalinės Asemblėjos se- j nistais ir palaikanti pavergtų sijos darbotvarkę”. Rugpjūčio 17 I tautų išsilaisvinimo idėjas. Tik(Atkelta iš 1 psl.)(Kovosime idėjomis...)Y patingo susirūpinimo kelia Maskvos politikos lankstumas. Malenkovas netruko “nerimstan- tięms” badaujantiems pavergtiesiems .užtikrinti sviesto ir duonos, ir tikrai, visame pasaulyje užpirko jo milžiniškais kiekiais. (Kita galimybė — Maskvos pa- . siruošimas karui). Jei <prof. F. Barghoorn iš Yale kalbėdamas tūloje Vašingtono konferencijoje, kurioje buvo diskutuojamas bolševikinis imperializmas, vylėsi: “jog yra pakankamai įrodymų, kad komunistų ideologijos griuvimo procesas, kaip rodo nerimas anapus uždangos yra jau prasidėjęs”, (prie ko čia “komunizmas” svarstant Rusų imperializmą?), Malenkovas net vokiečiams “prižadėjo” nebeimti reparacijų ir grąžinti “visus” karo belaisvius, kuriuos Višinskis ir Stalinas-dievažijosi seniai sugrąžinę. Lietuviai žurnalistai čia sutiko su rusų imperijos pabėgėlių suvažiavimo. Mūnchene perspėjimu laisvajam pasauliui, — Malenkovas nori tik laimėti laiko pasiruošti savo tolimesnei agresijai. Ryšium su pagyvėju- siom kalbom apie “sąjungininkų” taikos sutartį su Austrija ir Vokietija kitų tautybių egzilai tikėjo, jog tai būtinai turės iš naujo iškelti, ir pavergtos Rytų Kuropos likimą. Tūlas Centro 
Europos pilietis perspėjo, jog visų šių tautų išlaisvinimo reikalas esąs labai glaudžiai susijęs su 
Vokietijos vienybe. Lenkai gi viešai smerkė “išlaisvinimo” po
litiką dabartinėje jo/ “taikin
goje formoje”, nesiskaitant su pavergtų, iškankintų," laisvės i 
trokštančių žmonių gyvybėmis. 
Iki didžioji demokratija nesanti 
pasiruošusi pradėti švento kry
žiaus karo už pasaulio laisvę, o 
lauks iki Maskvos bolševikai 
pradės, ji neprivalanti tada pa
vergtųjų agituoti. Jei amerikie
čiams reikia šnipų, lai jie siun
čia savus, teneišnaudoja beribio . , • ..
pavergtųjų pasitikėjimo AME. tose apygardose, kur laimėju- 
RIKA. ’ '------------------ “

JAV įrašė priverčiamųjų' 
darbų stovyklų klausimą 
Tai nebuvo kanadietis Mr.

Pearson, JT generalinis Asemb- paskelbė priėmusi JAV reikala- 
lėios prezidentas, kuris uoliai vimą nepradėti didesnių veiks- 
reikalavo naujo nusileidimo mu prieš komunistinę Kiniją ne- 
Maskvai isileidžiant į JT Indiją pasitarus su JAV. Tai nereiškią, 
ir TSRS, bet mūsiškis Henry Ca- kad JAV draustų nacionalistams 
bot Lodge, jn, kuris “pasiskaitę pulti komunistinę Kiniją, bet 
“T2” rugpjūčio 13 d. — “didžio- JAV nenorį, kad būtų įtrauktos 
sios Amerika ir Kanada turėl'i į karą prieš savo valią. Manoma, „
būti ne tik prašomos, bet įparei- kad šitas susitarimas įvyko prieš. Visos trys iš Ontario.

nima”

žinotų dar daugiau apie “< lietuvių tautos draugą — rusų ■ ti iš Amerikos spaudos, kad ji tautą”. pasmerktų nerusiškasias tautas
Vyskupas Vasili kontra už tai, kad jos nekenčia rusų val- 
Nikon dovų, bet ne rusų tautos? Tai yraPraėjusią savaitę rusų pravo- priešinga amerikiniam gyvenimo slavų vyskupas Nikon savo laiš-1 loūdui, aiškina “JAV piliečiui” Ke NiT spaudai pyko, kam ji ly-i Nikon gudų vyskupas Vasili.

Komunistai prarado visus 
užstatus

Pagal Kanados rinkimų įstaty
mą, kad nebūtų statoma kandi
datų ant juoko, už kiekvieną 
kandidatą turi būti įmokėtas 
$200 užstatas. Jei kuris kandida
tas nesurenka pusės laimėjusio 
kandidato balsų skaičiaus, jo už
statas pereina valstybės iždui. 
Pastaruosiuose rinkimuose ko
munistai buvo išstatę savo kan
didatus 100 apygardų ir nei vie
noje nesurinko pusės laimėjusio 
kandidato balsu skaičiaus. '

Kariuomenės baisavimo 
daviniai

Kanados kariuomenės balsavi
mo daviniai padėties nepakeitė. 
Iš 52.234 karių, balsavusių atski
rai nuo civilių, už konservato
rius balsavo 10.812 (20.7%), CCF 
— 4.230 (8%), Soc. Credit — 
2.482 (4.4%), o likusieji 65.2% 
už liberalus. Karių balsavimų 
daviniai nepakeitė rezultatų net

siojo persvara nebuvo didelė.
ČiangKaišekas be JAV 

žinios nepuls
Nacionalistų kinų vyriausybė

keletą mėnesių, dar prieš duo
dant Čiang Kaišekui lėktuvų.

Poliomelyčio susirgimai
Toronte iki pereito šeštadie- 

i 
mirčių. Visoje Ontario prov. — 
617 susirgimų. Albertoj — 220 
susirg. su 11 mirčių; Manitoboj 
— 969 susirg. su 19 mirčių; Sa- 
skatchewane — 275 su 21 mir
tim; Br. Kolumbijoje — 248 su 
7 mirtim; Newfoundland^ — 248 
su 2 mirtim; Quebece — 30 su
sirg. su 1 mirtim. Pajūrio prov: 
susirgimų >reta.

Hamiltono mieste susirgimų 
buvo 44, į ligonines iš apylinkės 
atvežti kiti 44. Iš šių pastarųjų 
2 mirė.

— Toronto. - 
jonieriaus ir filantropo Fr. Kee
nan Morrow palikęs turtas per
eina jo paties ankščiau įkurtam 
9 mil. dol. labdarybės fondui — 
F. K. Morrow Foundation. Mor
row mirus fondo pirmininku 
paskirtas Toronto katalikų Ca
ritas organizacijos pirmininkas 
kun. J. Fullerton. Dabar fondas 
padidėja $3.290.980.

— Toronto. — Žinomoji Mas
sey - Harris žemės ūkio mašinų 
gamybos firma ir Harry Fergu
son Co. paskelbė susijungiančios 
į vieną.

— Otava. — Į Kanados federa- 
linj parlamentą per paskutinius 
rinkimus išrinktos 3 moterys — 
dvi konservatorės ir 1 liberalė.

JLLlirklJUOj MLAyvJ OIY-Lx LCLO lltZ. XkdllL ’ kitam, kaip Artimųjų Rytų naf-! tos šaltinių eksplotaciįai. Pa- j grindinis vokiečių armijų smū-J gis Antro Pasaulinio Karo metu, buvo nukreiptas ne į Anglijos salas, bet į Krimą ir Suezą — tai yra keliai, iš kur teka nafta Europai aprūpinti.Naftos reikšmės krašto ūkyje neįmanoma apibūdinti keliais žodžiais. Jei mes išimtumėm naftą šiandien iš Amerikos gyvenimo, šis kraštas nedaug tesi- skirtų nuo tų laikų, kai buvo ve-nio buvo 239 susirgimai su 13 dama' kova dėl Nepriklausomy- 
yni-rAiii Vienio Clntorin nrnv ____ u*-

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas, visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir Lt
TELEFONAS
MU. 9543

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

Toronto mili-

bės.
Naftos yra šimtai Įvairių rū

šių. Tačiau kiekvienos naftos 
cheminė sudėtis yra panaši — 
tai junginys angliavandenių — 
arba amerikoniškai “hydrocar
bons” (chem. simbolis Č ir H). 
Daug naftos rūšių yra todėl, kad 
ji susidarė žemės plutoje skir
tingose geologinėse sąlygose, 
skirtingais laikais ir skirtingo
mis aplinkybėmis. Nafta gali bū
ti labai jauna apie 50 milijo
nų metų ir labai sena — apie 
400 milijonų metų senumo. Ame
rikiečių mokslininkas ’ dr. Paul 
V. Smith (Standard Oil Deve
lopment Co) šiais metais paskel
bė sensacingus savo tyrimų da
vinius, jog tam tikrose sąlygose 
nafta gali susidaryti bėgyje 20 
m. Bendrai nafta yra gaminys

V A K I U I u d J 

auto mašinos 
prieinamomis kainomis ir sqlygpmis 
dideliame pasirinkime. Kiekvienos 
mašinos mechaniškos stovis 
rantuojamos. Taip pat duodamos 3-jų 
dienų laikotarpis vorptos molinos iš- 
bandymui. Taip pat /vairių rūšių nau
jos auto mašinos.

Prieš pirkdamos kitur, užeik or 
paskambink 

Vyt. Peseckui 
1638 BLOOR ST. W. Tol. OU 2371 

CHURCH MOTORS

Pirkdamas pas PHILLIPS pačius puikiausius minkštus baldus tikrai sutaupysi. 
PHILLIPS CHESTERFIEL MFG. parduoda tiesiai klijentams. Pirkdamas tiesiai iŠ 
musu fabriko sutaupysi 50% kainos, nemokėdamas nėi cento baldų prekybinin
kams. Mūsų ilgametė praktika — miegamųjų sofų srityje; Mes patarnaujame 
visiems visas 24 valandas.

Diena

NoktiKaina $39.95

PHILLIPS 
CHESTERFIELD 

MFG.
„3 MINDAS ST. W., TORONTO 

(netoli lietuvių bažnyčios) 
Talei. EM. 3-1611

Kalbame slavų kolbomis.



Soviėty karo laivynas Baltijoje
Kelionė iš Londono po jūrų 

parado karūnacijas proga fak
tiškai virto rusų kreiserio “Svier 
dlov” ir šv£dų “Goeta Lejon” 
lenktynėmis. Švedų kreiseris į

kreiseriai: “Kirov”, “Maksim 
Gorkij”, “Čapajev”, “čakalov”, 
“Čelniakov”, “Sverdlov”. Be to 
Sovietai turi buvusius vokiečių 

i kreiserius: “Petropavlovsk”
i” (“Seyd- 

litz”), “Admiral Makarev” 
(“Nuernberg”) ir vieną seną 
suomių šarvuotį. Baltijos laivy
nui priklauso taip pat 18 prieš- 
torpedinių, jų dalis naujausio 
tipo “Skoryj”, ir daugiau 100 
torpedinių laivų, plaukiančių 
36-48 mazgų greičiu.

Baltijos jūroje Sovietai dar 
turi skaitytis tik su nedideliu, 
bet labai pajėgiu švedų laivynu, 
turinčiu 3 modernizuotus senus 
šarvuočius, 4 kreiserius, 13 prieš- 
torpedinių ir 26 torpedinius lai- 

ivus. Savo naujojoje programoje 
Švedija yra numačiusi pastatyti 
dar 4 prieštorpedinius, 25 tor
pedinius ir sumoderninti 11 
prieštorpedinių laivų. Tik Šve
dija dar yra vienintelė kliūtis 
Baltijos jūrai virsti uždaru so
vietišku ežeru, nors jų bazės 
yra nustumtos toli į vakarus.

Pasaulio laivynai
Pasaulio didesniųjų valstybių laivynų 

karo laivai skaičiais. Eilės tvarka: JAV, 
D. Britanija, Sov. Sąjunga, Prancūzija ir 
Italija: 
Šarvuočių 15
Kreiserių 75
Prieštorped. laivų 350
Povandeninių 200
Fregatų 270

šiaip taip pralenkė rusiškąjį, ta- (“Luetzow), “Poltava 
ciau Stockholmas dabar Sovietų 
laivyną jau augščiau vertina ir 
yra susirūpinęs.

Švedų žiniomis sovietų laivų 
statyklose dirbama daug spar
čiau negu Š. Atlanto Sąj. vals
tybėse. Jau dabar sovietai pagal 
laivyno pajėgumą atsistoję tre
čioje, o gal net ir antroje vieto
je pasauly, o povandeninų laivų 
atžvilgiu turi pirmą vietą. Gink
lavimosi programoje sovietai 
esą numatę 750 povandeninių 
laivų ir dabar jų turį jau 370. 
Iš jų 165 esą Baltijoje ir Šiau
rės led. vandenyne, o kiti Paci- 
fike ir Juodojoje jūroje. Moder
niškųjų jų povandeninių laivų 
plaukimo radius siekiąs 15-20.000 
mylių, atseit, iš Baltijos ar iš 
Murmansko jie galį nuplaukti 
į Niujorką ir grįžti atgal be jo
kių tarpinių bazių. Jų 35 esą 
Pacifike, 15 Juodojoje jūroje ir 
30-40 šiaurės Europoje. Jie plau
kią 22,5 jūrmylių greičiu van
dens paviršium ir 17 jūrmylių 
po vandeniu.

Danijos laivynas nestiprus, 
bet ji Baltijos jūrą gali uždaryti 
pakrantės artilerija, minomis ir 
greitaisiais povandeniniais. Tuo 
būdu karo atveju sovietų laivy
nas galėtų. išplaukti iš Baltijos 

- tik užėmus Jutlandiją ir Danijos 
salas. Danija valdo praėjimus, 
tad jos dalyvavįmas Š. Atlanto 
Sąjungoj yra labai svarbus.

Sovietai turi dar kitą kelią iš 
Baltijos, tai Stalino kanalą, per 
kurį gali praplaukti povandeni
niai ir kiti mažesni karo laivai. 
Tačiau šitas kanalas lengvai ga
li būti paverstas nenaudojamu 
iš oro subombardavus šliuzus.
*Be povandeninių sovietai sku

biai stato ir didelius karo laivus. 
Tiesa, nesenai paskelbta ameri
kiečių žinia, kad Baltijoje pasi
rodęs naujas 42.000 tonų šarvuo
tis, ginkluotas raketinėmis pa
trankomis, nepasitvirtino. Betgi 
yra žinoma, kad sovietai stato 
šarvuotį “Sovietskij Sojuz”, o 
daugiausia dėmesio sovietai ski
ria į naujoviškus greituosius 
greituosius kreiserius po 10.000 
tonų. Prie šio tipo priklauso jų

2 — 
5 3 
9 3

12 ?
28 43

Smulkieji povandeniniai laivai
Pasak buvusioPacifiko laivy

no vado karo metu viceadmirolo 
Lock wood, JAV statą mažyčius 
povandeninius laivus, kurie visą 
jūrų karą galį apversti augštym 
kojomis.

Tie smulkučiai povandeniniai 
laivai turį apie 12 metrų ilgio, 
turį 4 vyrų įgulą ir esą taip 
lengvi, kad net helikopterių ga
lį būti nunešti kur į priešo kraš
to upes ar kokius uždarus van
denis, kur gali išvystyti visiš
kai nelauktus puolimus. Jie esą 
varomi kažkokios rūšies specia
liu kuru, galį nuplaukti per 500 
mylių ir net kelias dienas išbūti 
po vandeniu. Jų paskirtis įlysti 
ten, kur normalūs povandeni- 
niaulaivai negali įplaukti, pav. 
į uostus apačia plieninių tinklų, 
kuriais karo metu užtveriami 
įėjimai, įplaukti į negilius van
denis ir 1.1.

6 
34 

100 
55

20 
100 
370 
60

SLCVAEIJOS
MOTERŲ RŪBAI

Šiame tradiciniame kostiume matome gražią, jauną 
panelę iš Vazec, Šiaurinėje Slovakijoje — pačioje 
Europos širdyje. Jos pačios pasigamintas puikus 
kostiumas susideda iš kvolduoto sijono, skoningai 
išsiuvinėtos priekaištės, gražios liemenės ir baltos 
su išsiuvinėtomis gėlėmis bliuskutės. Dažniausiai 
vartojamos 'spalvos yra: balta, mėlyna ir raudona. 
Slovakijoje jūs galite rasti virš 100 įvairių moteriš
kų kostiumų rūšių. Šioje iliustracijoje matomos 
rūšies kostiumai nešiojami paprastai su augštais 
odiniais batais.

šj straipsnį glaudesnio neokanadiečių bendradar
biavimo naudai skelbia Bradings Breweries Limited

BRADINGS
HADING BREWERTES LIMITED 

OTTAWA AND WINDSOR 
_________ i

Hamiltono lietuvių Vilniatfs Aušros Vartų parapijos bažnyčia, kurioje bus laikomos pamaldos 
Lietuvių Dieną, rugsėjo 6 d. • , Foto E. Gufhbelevičiaus.

PER JŪRELES, MARELES
Neramus tas jaunimas ir tiek. 

Vis ko nors Siekia ieško: nuoty
kių, pavojų ir garbės.

Ir ne vieno žvilgsnis nukryps
ta į plačiuosius vandenis, jūrą 
bekraštę, dainomis apdainuotą, 
pasakomis ir drąsių jūrininkų 
romantiškų žygių aprašymais 
apipintą. Nevienas ir Lietuvos 
bernužėlis paliko tėvui prižiūrė
ti bėrą žirgą, o jo vietoj pasis
tatė ’’margą laivelį su šilko žėg- 
leliais”. Išraižius savus vande
nis, parūpo sužinoti kas sveti
mose šalyse dedas.

Taip prieš 26 metus Klaipėdos 
jūrų skautai pakėlė bures pirmai 
kelionei į užsienį. Jūrų skautus 
pasekė kiti ir Baltija pasidarė 
žinoma kaip savi namai. Nega
na to, keletas vyrų net Londoną 
pasiekė. Vienas jų, B. Buntinas, 
dabar gyvena Toronte. Tas tęsė
si, kolei mūsų jūra ir mes bu
vome laisvi. Užėjo sunkus vergi
jos laikas, keliai į jūrą liko už
tverti. Dar keliolika metų pra
slinko, kol lietuviai jūrų skau
tai vėl įstengė savo laivais iš
eiti į molinuosius vandenis, jau 
kitokiose aplinkybėse, gyvenda
mi toli nuo savojo krašto.

Ir štai vėl jūrų skautams is
torinė diena. 1953 m. liepos m. 
30 d. Toronto lietuvių jūrų skau
tų jachta “Nida” pakelia bures 
ir pasuka kursu į Rochesterį, į 
Jungtinių Valstybių varidenis. 
Gal ir juokinga, kad užsienyje 
gyvenant, dar kitus svetimus 
kraštus lankome.

Vėjas pasitaikė palankus, pro-

tarpiais gan stiprokas, nes vy
rams gana sunkiai ėjosi su mie
gu: žiūrėk čia vienas, čia antras 
vis iš gulto iškrenta. Po paros 
plaukimo, saulei kepinant, ban
goms svaidant, įeita į Rocneste- 
rio uostą. Čia .mūsų sutikimu 
nuoširdžiai rūpinosi skaučių 
draugovės draugininke v. si. D. 
Podelytė ir skautų vadas s.v. si. 
Ilgūnas. Taip pat daug padėjo 
skautų tėvai, skautai, skautės —- 
jiems a'tsidėkojant reikėtų su
šukti 3-kart “gero vėjo”! taip, 
kad aidas Rochesteryje atsiliep- 
ių- 7." ■ ' ■

Dalyvauta iškilmingoje skau
tų — skaučių sueigoje, kurios 
metu oficialiai įsikuria lietuvių 
jūrų skautų valtis Rochesteryje. 
Po sueigos praleista pora valan
dėlių prie laužo.

Sekmadienį išklausytos Šv 
Mišios, paprašyta Dievo palan
kaus vėjo ir sėkmės grįžimui, 
pabuvota po pietų skaučių su
ruoštoje arbatėlėje. «

Ir čia su nevedusiais vyrais 
reikėtų pasidalinti viena paslap
timi! Kokių puikių mergaičių ir 
kiek daug jų, esama Rochestery
je; vien skaučių 35 ir visos kaip 
uogos, o vyrų vos keli...
Galėtų viengungiai iš Kanados 
dažniau užklysti į Rochester į. 
O-ja-jai kaip mūsų vyrukai ten 
gerai jautėsi, baisu buvo, kad 
teks naują įgulą samdytis.

Bet grįžti teko visiems, nors 
ir liūdnais 'veidais. Plaukimui 
vadovavo jūrų sktn. B. Stun
džia, LBS Jūrų skautų skyr. ve-

dejas. Įgulą sudarė: v. valt. G. 
Kačanauskas, Toront. jūrų skau-

KLB Krašto Valdybos posėdis
KLB Krašto Valdybos posėdy- 

] >e rugpiūčio 18 d., dalyvao Kr. 
Į V-bos nariai ir KLB Šalpos Fon- 
! do C. Komiteto bei KLB Toron- 
i to Apylinkės Valdybos pirminin- 
! kai L. Tamašauskas ir J. Ber- 
i žinskas.

Valdyba pirmuoju darbotvar- 
: kės punktu svarstė KLB Šalpos 
’ Fondo Įstatų projektą, kuris su 
j nedideliais /cdakčiniais patai- 
' symais buvo priimtas ir gražin- 
i tas Š. Fondui- vadovautis. Pro

jektas bus pateiktas Krašto Ta 
rybos atstovų suvažiavimui.

KLB Šalpos Fondas jau surin
ko šalpai pinigais $1000, už ku
riuos nupirkta ir pasiųsta į Vo
kietiją lietuviams 13.158 svarai 
cukraus. Apskaičiuojama, kad iš 
Kanados lietuvių kiekvienas 
Vokietijoj vargstantis mūsų tau
tietis gaus daugiau kaip po pus- 

į antro svaro cukraus. Taigi, pra- 
; ,’žia graži. Kanadiečiai lietuviai 
■ galime džiaugtis, kad ir mes turi- 
: me savąjį “*BALFą”. Š. Fondo 
pirm. L. Tamašauskas pranešė, 
kad skubiai ruošiamasi kanadie- 
tiškąjį Šalpos Fondą įregistruoti 
valdžios įstaigose. Tuomet auko
jusiems išduotieji kvitai galios 
pajamų mokesčių — income tax 
— įstaigoms dėl sumažinimo at
skaitomų sumų. Tačiau prieš įsi
registruojant valdžios įstaigose

Tarybos atstovų suvažiavimo 
darbotvarkę, kur buvo pasakyta, 
jog sesija įvyks spalio 3 d.

Pagal paskelbtą suvažiavimo 
darbotvarkę šiame posėdyje nu
matyti darbų tvarkos punktų re
ferentai: Krašto Valdybos var
du pranešimą padarys Valdybos 
pirm. J. Matulionis, iždo reika
lus referuos ižd. J. R. Simana
vičius, Švietimo Komisijos atx 
liktų darbų pranešimą pateiks 
Komisijos pirm. A. Rinkūnas, 
Šalpos Fondo referentas — Š. 
Fondo K-to pirm. L. Tamašaus
kas, Vasario 16 gimn. remti ko
misijos vardu pranešimą padary
ti nutarta kviesti tos komisijos 
pirm. p. Lymantą, Sporto K-jos 
vardu bus kviečiamas praneši
mą pądaryti K. Šapočkinas, Tau
tos . Fondo Atstovybės reikalu 
pranešimą padaryti kviečiama 
Atstovybės pirm. M. Arlauskai
tė, K. Kr. Tarybos rinkimų sta
tuto pagrindus referuos K. Gri
gaitis. Revizijos Komisijos ir Ne
susipratimams spręsti Komisijos 
pranešimus padarys tų Komisi
jų pirmininkai. Be to, dar numa
tytas suvažiavimui naujas punk
tas — Bendruomenė ir Tautos 
laisvinimo reikalai. Tuo klausi
mu kalbės Kr. Valdybos pirm. J. 
Matulionis. Sekantiems metams 
sąmatą ir pranešimą paruoš K. 
Valdybos I vicepirm. J. Sližys 
ir ižd. J. R. Simanavičius:

Be Krašto Tarybos atstovų į 
suvažiavimą numatoma kviesti 
svečiais gen. konsulą Vyt. Gylį, 
Kanados centrinių oroganizacijų 
pirmininkus ir B ALF, ALT ir 
JAV Krašto Bendruomenės LO 
K-to atstovus.

Pasaulio Lietuvių Archyvui, 
vadovaujamam p. Liulevičiaus, 
Kanados lietuvių įgaliotiniu ir 
atstovu nutarta pristatyti Au
gustiną Kuolą, nes iš anksčiau 
numatytųjų dviejų atstovų vie
nas atsisakė, o antras — serga ir 
gydosi.

Krašto Valdybos pirm. J. Ma
tulionis Valdybos atstovams pa
siūlė- dalyvauti ruošiamose Ha
miltone Lietuvių Dienos iškil
mėse visiems, jeigu tik kuriam 
nors nesusidarys kokių ypatingų 
kliūčių. Lietuvių Diena Hamilto
ne įvyksta rugsėjo f

Sekantis Valdyl

tų laivo vadas;vair. M. Slapšys, dar reikalinga atlikti nemaža 
vair. V. Valaitis, jūrų sk. k. V. i formalumų.
Mašalas. Pranešama, kad KLB Krašto

Kelio padaryta apie 220 jūrų Į.Tarybos atstovų suvažiavimas 
mylių, arba 250 .sausumos my- j 
lios, apie 400 km. Išbūta ant salėje, 235 Ovington Avė 1953 
vandens apie 50 vai. Ši kelionė ' m. spalio 10 d 11. vai. (Thanks- 
maždaug atitinka atstumo at- &lvmS dienos, kuri šiemet ispuo- 
žvilgiu plaukimą iš Klaipėdos ; la spahol2 d., ilgesnio savaitga- 
r Gotlando salą ir atgal. ' oproga). Šia proga atitaisoma

' . Plaukęs, i Įsibrovusi klaida skelbiant Kr.

VOKIEČIAI VISTIEK APSIGINKLUOS
Užsieniečiai, stebi Vokietijos 

gyvenimą, prieina išvados, kad 
Vokietijos kariuomenė bus su
organizuota vistiek kas laimėtų 
rugsėjo mėn. įvykstančius rin
kimus. Klausimas yra tik dėl 
naujosios karinės pajėgos orien
tacijos. j . . ..

Jei laimės dabartinė kpalici- ' nestotų vakariečių pusėn, bet is- 
ja, Vokietijos kariuomenė bus i bandytų Maskvos nuolaidumo 
neabejotinai įjungta i Vakaru iaipsnį ir, jei _ ši pasirodytų su- 
pajėgas. Jei Prancūzija pagaliau kalbama, bandytų vesti Vokieti-; 
ratifikuos Europos Gynybos su- - - . ■ „ Alanasu,k i kad Maskva tokiame atvejy Vo- „ rr- Esenas, 

bus! ’ • ■ • • JJ ■. K. V-bos sgkr.Jnf.^reikalams.

salėje, 235 Ossington Avė., 1953

šytų JAV. o po to ir D. Britanija.
Rinkimams socialistai formuo

ja bloką su neutralumo šūkiais. 
Esą, reikia pasiekti susitarimo 
su Rusija ir Vokietijai pasidary
ti buferine valstybe, skiriančia 
Vakarus nuo Rytų. Jei šis blokas 
laimėtų. Vokietija beatodairos

- posėdis 
rrtuo'vidurfo keliu? Manoma,. Įvyks už dviejų savaičių.
IraH .Mastva’ t n i a m p pfvpiv Vn- i Alšėnas,tarti, Vokietijos armija ... . . ,, . . .

įjungtą^ kaip planuota, į Euro^ętįjps ^psig^laviiw. ^nesį- 
pos ArmijaATėi Prancūzija nera^Priesm^ PaslstenStllJ^ ulh8- 
tifikuotų sutarčių, vokiškosios ; ai .sur?sV su °yaaovauja- s ko,. tremtinių stovyklos iš jų jau 
armiios įjungimui teks surasti rnuo.iu komunistų valdomu pa- baigiamos iškelti. Šio mėn. gale 
kita būda, bet jis vistiek bus su-] sauhu- taip pat norėtų uzsitik- : išsikelia ir Diepholzo lietuvių 
rastas. Ji gales būti kaip nors 
surišta su Š. Atlanto Sąjungos 
pajėgomis arba stos į tą patį 
frontą, kaip sąjungininkų pajė
gos. Manoma, kad šitokią są
jungos sutartį pirmiausia pasira-

Naftos pramonė ir naftos šaltiniai Lietuvoje
dama žemės plutos gelmėse ir 
yra pagaminta gamtos laborato
rijoje.

Šia proga norėčiau pasakyt: 
kelis žodžius dėl paties pavadi- 

! nimo. s '
Neturiu davinių, kodėl Lietu

voje prigijo naftos vardas, bet 
tai yra netikslus ir nepriimtinas 
pavadinimas. Tarptautiniame 

lai ir alyvos mašinerijai buvo žodyne yra tvirtai nusistovėjęs 
terminas “petroleum”, kas reiš
kia “uolos alyva”. Prie šio ter
mino tenka ir mums pasilikti,

' (Atkelta iš 2 psl.)
šiog milžiniški. Šiandien iš naf
tos pagaminama apie 300 pro
duktų. Pradedant nuo asfalto, 
benzino, gasolino, dieseliams ku
ro, kerosino, parafino, šimtų rū
šių tepamų alyvų ir mazutų, naf
ta šiandien teikia nepamainomus 
produktus gumos pramonei, che
minei pramonei. Anksčiau, tepa-

gaminami iš banginių taukų ir 
iš augalų, kaip sėmenų aliejai 
ir pan. Jeigu šiandien išjungtų 
naftos pramonę iš technikos gy-t todėl toliau naftą mes vadinsi 
venimo, banginiai būtų išgaudy
ti bėgyje vienos savaitės ir visa 
mašinerija sustotų su neįsivaiz
duojamais padariniais. Aviacija 
ir sprausminiai lėktuvai galėjo 
išsivystyti tik dėka nuolatinio 
progreso naftos pramonėje.

Pradedant nuo lūpų pieštuko, 
nylonų, crayonų, neoprenų, kve
palų, celofaninių medžiagų, dirb
tinių fibrų, plastikų, dažų, dažų 
spaustuvėms, medikamentų ir 
“ointment”, linoleumai ir įvai
riausi vaksai, politūros, alkoho
liai ir varnišai — vis tai produk
tai nuostabios naftos pramonės. 
Valymo priemonės, plastiniai še
pečiai, kuras namų apšildymui, 
energija laivams ir motorams 
varyti, antiseptikai prieš kenkė
jus ir trąšos, bitumėnai staty
bos pramonėje, izoliaciniai po
pieriai ir medžiagos — vis tai 
naftos pramonės tiesioginiai ga
miniai ir žaliava tolimesnių pro
duktų gamybai. Amerikos sodai, 
vaisiai, daržovės, javai yra naf
tos produktų apsaugojami nuo 
vabzdžių ir kirminų. Kraštuose, 
kur naftos produktai yra impor
tuojami ar mažai pažįstami, ken
kėjai sunaikina didelę dalį der
liaus, tuo tarpu Amerikos krau
tuvėse sunku- užtikti sukirmiju
sį obuolį ar ridiką. Šiandien jau 
yra gaminami iŠ naftos antisep
tikai, kurie išbarstyti dirvoje 
sunaikina piktžolių šaknis ir pa
gerina gero augalo augimą. Įgu
dusi agronomo akis vargu ar ga
lėtų atskirti žemėje augalo šak
nis, kaip kad padaro nuostabus 
naftos chemikalas. ,

Kaip jau minėjau, nafta ran*

me petroleumu. Nafta gi yra 
petroleumo produktas arba leng
vųjų distiliatų solventas, kaip 
kad motorų gąsdinąs, ketosinas 
ar lengvosios deginimo alyvos, 
t.y. rafinavimo produktas, kuris 
toliau vėl apdirbamas naujų 
produktų gamybai. Versti ar 
lietuvinti petroleumą į “žemės 
alyvą” ar “uolos alyvą” (ameri
kiečiai vadina “crude oil”) ne
būtų jokios prasmės, nes tai tik 
apsunkintų žodyną studijuojan
čiam jaunimui. Jeigu “electric” 
mes vadiname “elektra”, jeigu 
“cink” vadiname “cinku”, tai 
nėra pagrindo nitrogeną vadin
ti azotu ar petroleumą žemės 
alyva. “Uolos alyva” mes galėtu
me vadinti taip vadinamą “Sha
le Oil” — degantieji slanco klo
dai. Tai yra uolų rūšis, kurių 
sudėtyje yra dideli kiekiai pet
roleumo, kuris vienok yra kiek 
skirtingu būdu susidaręs, nei 
normalus skystasis petroleumas 
ir kuris randasi požeminių uolų 
porose (lyg kempinė prisisoti
nus vandens). Petroleumas f ak
linai gavo vardą iš šios žaliavos, 
tačiau “Shale oil” pramonei ne- 
išsivysčius, dėl-brangių gamybos 
metodų, vardas buvo perimtas 
skystajai žaliavai.

Petroleumo ateitis ne tik yra 
didelė, bet ir nepaprastai svarbi 
ateities technikos pasauliui. Ir 
atomas, ir kiti išradimai vargu 
gali nustelbti petroleumo pra
monės reikšmę, nes ši pramonė 
turi' savo specifinius uždavinius 
kiekvieno krašto ūkyje. Petro-

rinti sau labai svarbią vokiško-' gimnazija).
sios pramonės gamybą. Pastebėtina, kad “beginklės”

Manoma, kad Vokietijos ap- Vokietijos karinės pajėgos jau 
ginklavimas būtų neišvengiamas i ir su- užsieniais spėjo užmegsti 
net tokiame atvėjy, jei ten Rytų ' ryšius. Ne vien gen. Blank lan- 
Vokietijos komunistai pakartotų kėši Vašingtone, o gen. Hėusin- 

į Korėjos istoriją ir užgrobtų vai-j ger “studijų tikslais” aplankė 
džią ir Vakarų Vokietijoje. Ąr-j Londoną. Ir JAV ir Kanadoje 
mija vistiek būtų kuriama ir ko-j jau yra kariniai vokiečių stebė- 

. munistiniame režime. ; tojai, kurių tikslas susipažinti
Jeumo pramone, betų, atidarė j Pasiruošimai armijai kurti iš-■ su moderniškais ginklaisA avia- 
dūris ateities sintetinių medžią-; Įjkrųjų yra jau sparčiai vykdo-: torių apmokymu ir kitais kariš- 
gų pramonei ir petroleumo pro- mi Vadinamoji Blanko įstaiga,' kais reikalais. Žinoma, keista — 
dūktai yra pagrindinė žaliava atliekanti faktiškai krašto ap-; nuginkluotas besąlyginiai kapi- 
sintetinių medžiagų gamyboje, saugos ministerijos darbą, jau ' tuliavęs priešas, dar nepasirašius 
Iš kitos pusės svarbiausias šių daug nuveikė. Jau dabar yra j taikos sutarties, jau laikomas 
dienų technologinės chemijos surašinėjami savanoriai, -kurių mielu partneriu. Bet kas gi Eu- 
uždavinys yra nukreiptas į sin- atsirandą po 1200 per dieną. Jie ropoję be vokiečių kariautų?

Pastebėtina, kad “beginklės”

tetinių medžiagų išvystymą. 
Šiandien *nėra jokios, abejonės, 
kad ateityje moderniškos vals
tybės ūkis ir pramonė priklau
sys nuo sintetinių medžiagų pra
monės. Dėl šių priežasčių šian
dien jau konkrečiai galvojama, 
kokiu būdu sumažinti petroleu
mo produktų sunaudojimą duto- 
mobilių motorų varymui ir ki- Į 
tur. Petroleumo atsargos, nors 
šiandien yra dar palyginamai 
didelės (Kai kuriuose kraštuose 
jos tebėra dar neatrastos žemės 
gelmėse), tačiau petroleumo 
produktų suvartojimas kyla to
kiu tempu, jog kelia susirūpini
mo dėl galimo trūkumo netoli
moje ateityje. Amerikoje daro
mi konkretūs bandymai gamin
ti augštos kompresijos automo
bilių motorus, sumažinti jų dy
dį ir svorį, kad būtų galima su
taupyti milžiniškus sudeginamo! 
gasolino kiekius.

Padėtis, žinoma, nėra tragiš- J 
ka, nes skystąjį kurą galima ga
minti iš uolos alyvos, iš anglies, 
o gal ateityje, išsibaigus skysto
jo petroleumo šaltiniams, ang
liavandenių junginius galima 
bus gaminti sintetiniu būdu la-l 
boratorijose. Petroleumas, bū- i 
damas pigi ir patbgi žaliava ex- j 
ploatuoti, lengvai transportuo-' 
jamas tanklaiviais ar vamzdžių 
pagalba, bei išaugas ir pritaiky-i 
tas kartu su šio šimtmečio ma-j 
šinerija, nukonkuruoja visus ki-; 
tus energijos ir žaliavų šaltinius ’ 
ir tuo būdu stabdo tyrimus ir] 
vystymąsi kitu būdu gaminti 
vertingus angliavandenių jungi-’ 
nius. Atomo energijos panaudo-] 
įimas stambiųjų mašinų varV-Į 
mui, kaip laivai, elektros jėgai
nės ir. pan., ne tik nekonkuruo- j 
ja petroleumo pramonės, bet 
yra laukiamas ir pageidaujamas.

(Bus daugiau)

suregistruojami, patikrinama jų 
sveikata ir pasiunčiami dar na-_ ____  __ r________ ______ —Belgradas. -— JAV duoda
mo, o tuo tarpu patikrinami jų Jugoslavijai $64.000.000 paramos 
“popieriai”, t.y. politinė ištiki- ūkiniams reikalams — 
mybė. Kai ateis laikas, jie bus! ūkiui paremti, kelių statybai 
pašaukti j kareivines. (Tarp kit- i pan. .

44 _ zemes 
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Švelniausiomis, geriausio skonio
CIGARETĖMIS
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Dr. GUNDARS DRILL IS
, M.D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton „
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimu valandos 2-4 ir 7-8 vai. vok. ir pagal telefoninį susitarimą tei. 9-6634

\ ARE YOU INTERESTED IN A 
SALES CAREER?'

There is a Montreal opportunity in the life insurance field for a man between 
25 and 40. You will be given thorough aptitude and employment tests. Should 
>ou qualify with the necessary characteristics for success, you will be trained 
extensively and properly paid while learning. There are Pensions, Group Life 
and Hospitalization Benefits.

Telephone Mr. Charles Pike of the Sun Life Assurance Company at UN 6*6411, 
Local 461 for an appointment.

WINNIPEG. Man.

Lietuvių tautinių šokių grupė Montrealio arkivyskupo J.Em. kar- 
; dinolo Leger garbei suruoštame tautų pasirodyme Winnipege šoka 

"La Liberte et le Patriot" klišė.

Išbandykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 
kuriuos jau daug metų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabar šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje.

S LAS KOSULIUI!

Pora DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kartus j dienų, tuojau gali iš
gydyti kietą kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo, 
šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, asftnos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga
liavimui ir kitokiam naudojimui.

Jūs galite įsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rasti beyeik kiekvienuose namuose Kanadoje, šie 
vaistai jums padės lygiai hemą, lygiai vasarą. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaina $1.50 butelis.

Tautų festivalio atgarsiai. Tho
mas Mignault S.J., Kardinolo J. 
E. Leger garbei Winnipege su
ruošto tautų festivalio Komite
to pirmininkas atskiru laišku 
savo ir visų pedagogų Kongreso 
dalyvių vardu padėkojo už gra
žų pasirodymą, kurio prisimini
mą festivalio svečiai išsinešė į 
visą Kanados platybę ir už malo
nų, brolišką bendradarbiavimą.

Prancūzų kalba Winnipege iš
einąs “La Libertė et le Patriote” 
laikraštis, rugpiūčid 14 d. nume
ryje įsidėjo gražią lietuvių tau
tinių šokių grupės nuotrauką 
su parašu “Degančia dvasia lai
mingi lietuviai”, kuri vaizduoja

arkivyskupija. — arkivyskupas 
angliškos kiliiaės J. E. Pocok. 
Šioje arkivyskupijoje randasi ir 
lietuvių bažnyčia.

Dešiniajame upės krante — 
st. Boniface arkivyskupija. Jos 
arkivyskupas prancūziškos kil
mės ir prancūziškai kalbąs J. E. 
Baudoux.

Šiaurinėje Winnipego miesto 
dalyje, nevienam krenta į akis 
didžiulė nauja bažnyčia — grai
kų katalikų katedra, prie kurios 
gyvena graikų katalikų arkivys
kupas,, ukrainietis J. E. Herma- 
niuk. Ši arkivyskupija apirfta 
visus rytų apeigų katalikus Vi
durio Kanadoja. <

Į WELLAND, Ont
Dėliai B-nės mokesčio. Lietu

viškos radio programos klausy- 
į tojai kiekvieną kartą girdi pra
nešėjo prašymą susimokėti b-nės 
nario mokestį. Iš to gaunasi iš
vada, kad b-nės mokestis moka
mas labai pavėluptai — išlėto 
arba visai nemokamas ir tuo pa
čiu trugdomas centro valdybai 
numatytų darbų vygdimas.

Kaip ir kitose apylinkėse taip 
ią^čia Wellande, atsiras žmonių, 
kurie numos ranka dėliai minė
to mokesčio, bet dauguma su
mokės, tik b/da, kad pas mus 
niekas nerenka. Organai, ku- 
.riems pavestas centro ir apylin
kės panašus darbas, tyli, tuo 
tarpu metai eina prie galo, o 
už praėjusį laiką pinigai yra 
daug sunkiau išgauti negu laiku 
juos surinkus.

Ar negeriau centras pasielg
tų jeigu susitartų su mūsų pa
rapijos klebonu, kuris manau 
tikrai neatsisakytų nuo šio kil
naus darbo ir paimtų po pamal
dų iš tautiečių kurie nori sumo
kėti b-nės mokestį. (Solidarumo 
mokesčio .išrinkimą apylinkės 
valdyboms paveda statutas, tad 
tik jos gali ką kitą perįgalioti, 
ne centras. Red.)

Lietuviai pasaulyje

OLIVER REAL ESTATE
2273 BLOOR STREET WEST. TORONTO

$21.000. Atskiras, raup. plytų, kv. pl., vandeniu-alyva apšildomas, per du 
augstus 6 kambarių namas, kiemas ir mūra garažas. Old Mill ra- 

' jone . : ■_■■■'. i..
$19.500. Gražiai atrodąs iŠ lauko ir vidaus, 10 kambarių namas, kiemas ir 

2 garažai. Į mokėjimo s žemas. Willard— Bloor.
$24.000. Vandeniu-olyva apšildomas per du augštus 14 kambarių namas, 

įmokėti apie $7.000. Indian Rd. — Bloor.
$13.500. Atskiras 8 komb., vondeniu-alyva -apšildomas namas, kiemas ir 2 

garažai. Įmokėti $3.500. Lansdowne Ave. — Bloor.

P. LEDAUSKAS
TELEFONAS RO. 2301

2273. BLOOR ST. W. (prie Runnymede)

JIORmTiEMŠ-'PiRliTi TABAKO ŪKIUS
NELAUKITE RUDENS. Dabar pats geriausias laikas apsižiūrė
ti. Matant' tabaką ant lauko ir jį palyginus su kitų ūkių tabaku, 
galima susidaryti tikresni vertės vaizdą. '
170 akru, 53 sodinimo teisė, lobai gerame stovyje mūrinis namas, 8 alyva šil
domos .džiovyklos, geri visi kiti trobesiai, 2 traktoriai, naujas kombainas ir visa 
kita mašinerija. Galima pirkti su derliumi ir įmokėti tik $6.000.
1 OO ,dkrū, 35 sodinimo teisė, 5 džiovyklos, gera mašinerija. Kaina $43.000. 
įmokėti, $5.000. ' • K

JUOZAS ŽElMAlTIS
113 Norfolk St. S., Simcoe, Ont. Telefonas 1243M

FREEMAN & NEWTON REAL ESTATE BROKERS,
< Simcoe, Ontario

šokančius “žiogelius” Tai vie
nintelė “Tautų festivaly” šoku
sių tautinius šokius nuotrauka 
pasirodžiusi spaudoje.

— Sekmadienį, rugpjūčio 16 d., 
City Parke įvyko L. Bendruome
nės gegužinė.

Bažnyčios statyba sparčiai ei
na pirmyn. Vakarais, o kaikas 
dienomis, jei turi laisvą, ateina 
padirbėti.

— Rugpiūčio 15 d. pakrikšty
tas Algirdas — Juozas — Kas
tytis Michalauskas, Romo ir Al
mos Michalauskų sūnus. Ši jau
nutė šeima susilaukė jau antro
jo vaikučio.

— J. Valkevičius, atvykęs iš 
miškų, gavo Št. Boniface Sana
torijoje sanitaro darbą. Pereitą 
savaite nusipirko automobilį 
“Austin”.

, — Iš Montreal, trys vyrai at
vyko Winnipegan ir gavo darbo.

Audėja ir mezgėja. Monika 
Grabienė audžia labai gražias 
tautines juostas, tautiniais moty
vais takelius ant stalo ir pana
šius dalykus.

Magdalena Gedutienė mezga 
labai prašmatnias gražias pasi
pūtusias staltiesėles, servetėles 
ir kitus mezginius. Šių dviejų 
tautos menininkių rankdarbiai 
puošia daugelio lietuvių butus.

Trys Arkivyskupijos. Kažin, 
ar rastume pasaulio miestą, iš
skyrus-Romą, kuriame būtų trys 
arkivyskupijos, kaip Winnipege. 
Winnipegas yra išsidriekęs Rau
donosios ir Assiniboinės upių 
santakoje. Kairiajame Raudono
sios upės krante yra Winnipego

HAMILTON, Ont
Jo Ekselencija Vyskupas Pa- 

dolskis rugsėjo 6 d. Hamiltone. 
Rugsėjo 6 d., t.y. sekmadienį, 
Lietuvių Dienos proga, į Hamil
tono lietuvių RK parapiją at
vyksta garbingas ir retas sve
čias J.E. vyskupas V. Padolskis.

Jo Ekselencija Vyskupas tą 
dieną 11 vai atlaikys Pontifįka
linės šv. Mišias, asistuojant ku-’
nigams. Po šv. Mišių suteiks 
vaikučiams sutvirtinimo Sakra- 
menta. Šv. Mišios bus bažnvčio- 
je ir salėje. Nuoširdžiai kviečiu 
geruosius tautiečius iš artimųjų 
ir tolimųjų kolonijų dalyvauti. 
Šiose retose iškilmingose, pamal
dose, pamatysite garbingą sve
čią ir išgirsite Jo Tėvišką žodį. 
Šv. Mišių metu giedos parapijos 
mišrus choras, vadovaujant p. 
V. Untuliui ir soliuos operos so
listai, akomponųojant muzikui 
ir kompozitoriui p. Gailevičiui.

Nepraleiskite šios brangios 
šventės.

Kun. Dr. J. Tadarauskas, 
Vilniaus Aušros Vartų lietuvių 
- parapijas klebonas. ■ •

Liet. kat. moterų bendra išpa
žintis. Žolinės*— Marijos Paėmi
mo į dangų šventės proga, Ha
miltono liet, katalikės moterys 
suruošė bendrą išpažintį ir ko
muniją, vadovaujant energingai 
vaidybai su pirmininke p. Tu- 
maitiene.

Rugpjūčio men. 15 d. 4 vai. 
po pietų, įvykusiame susirinki

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony
Real Estate darbe turis didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
13S5^QUEEN ŠT. W. Toronto (prie Lansdowne)

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. Tuo 
tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į naujas ar senas 
krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėjimui iki dviėjų metų.

Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis:
TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

me visų organizacijų atstovų 
posėdyje parapijos salėje, buvo 
išrinkta komisija Vasario 16 d. 
gimnazijai nuolatiniai šelpti. 
Švietimo vadovas mokyklos ve
dėjas p. Jonas Mikšys, kuris bii-> 
vo iniciatorius ir pirmininkavo 
tam posėdžiui, ragino steigti tam 
tikrus būrelius, kurie nuolat 
šelptų mokinius ir sutelktų lė
šas įsigijimui naujos gimnazi
jos patalpų.

Slaptu balsavimu Į komisiją 
išrinkti mok. vedėjas Jonas Mik
šys — pirmininkas, mok. p. A. 
Grajauskaitė — sekretorė ir 
Tautos Fondo Hamiltono skyr. 
vedėjas p. St. Bakšys — iždinin
kas. P. J.

Sault Ste. Marie, Ont.
Tautos fondui' aukojo:

$8,80 V. Žurauskas; po $5,50.: Vine. 
Skaržinskas, J.. Kalinskas, J. Lažinis; 
po $5.: J. Daugirdas, L. Bielskis, N. 
Aukštikalnis, S. Juodviršis,- E. Kutkevi- 
'įius, H. MatijoŠaitis, A. Bajoras, V. 

■ Mockus, V. Katkevičius; po $4.:V. Skar- 
žinskos, ^^ YGirc^oirUs, V. . Staškūnas; 
po $3.50.: P Gasperas, J. Kvasčiauskas; 
po $3.: S. Matulionis, J. Skaržinskas, 
A. Motiejūnas, R. Galinis, S. Druskis, 
J. Bartkus, J. Valovickas, L. BalaiŠis; 
po 2.50.: J. Melskis, A. Balčiūnas; po 
$2.: A. ŠilkauSkaš, A. Gustainis, I. Gir- 
dzevičius, J. Zavistauskas, V. Vainutis, 
J. Babrouskas, A. Skardžius, J. Meškys, 
P. Bružas, E. Pukinskas, S. Grigelaitis, 
kun. L. Kemėšis, M. Chinas, J. Kriau
čiūnas, P. Umbrasas; po $1.50.: K. Va
lius, V. Krumtlius, P. Derliūnas; po $1.:
A. Žemaitis, O. Daugirdas, V. Bakūnas, 
S. Švilpa, A. Drazjauskas, A. Baltakojis,
B. Kaminskas, A. Levišauskas, V. Poš
kus,t J. Dobrlas, B. Fridrikas, M. Parei- 
gis T. Švarlys, A. Motūzas, A. Kantau
tas, W. Jakumaitis, V. Sendžikas, P. 
Motūzas, O. Vichtas, M. Kengrys, J. 
Kazakauskas, A. Trakinskas, O. Okma- 
niene, V. Žekonis, V. Liudavičius, J. 
Žebraitis, K. Balčiūnas, V. Vaitonis, B. 
Pranskus, V. Budrevičius.

Vasario 16-tosios d. proga surinktas 
aukos bažnyčioje $35.60, kun. Kenhėšis 
perleido. Tautos Fondui. Viso surinkta 
aukų: $218. 40.

Apylinkės Valdyba.

O. E. CARSON LTO

Stambiausias Toronto Realtorius
• ■»

90 moderniškų įstaigų 4-riose pagrindinėse miesto dalyse

490 COLLEGE STR. - PR. 3313

Mūsų firma daugiausia skelbiasi visuose Torontą dienraš
čiuose, devyniuose svetimų kalbų laikraščiuose ir per radio, 
todėl yra garantuotas geriausias pirkimas ir greitas parda
vimas

SIŪLO:

$1.900 įmokėti, $5.900 pilno koino, 6 kothborių namas Dundam—Spūdina raj.

$3.900 prašo įmokėti ir $8.300 pilna kaina už 6 karnborių namo ant Man
ning gatvės prie Dundas.

$2.500 ar mažiau įmokėti, 8 kambarių namas. Pilna kaina $9.800.

$2.500 - 4.000 pilna kaina, tikrai geros krautuvės- ir valgyklos ant Bloor ir 
Queen gatvių.

•

Turime labai daug kitų namų, kurie keičiasi dienomis, savaiti
niame laikraštyje jų nespėjama paskelbti.

Jei nori gerą namo pirkti ar parduoti su pageidavimu prašoma 
kreiptis telefonu j musų atstovų, kuris nemokamai patarnaus ir 
suteiks visas informacijas:

STASYS PERMINĄS
Telefonai: įstaiga* PR. 3313.narni) EM. 4-7034

........... ..................... ■ I- f ■ I ■ ■ ——  —— .

Kanadoje mes naudojantes ’
■ ■ . • ' ■ • ■ ■.•.■■■■ ■ * . ■ • . ■ • ■ • • . - ■ . . ’ • ' , . . ■ •

žodžio laisve
• ■ ' ■ ' ■ • . ■

Teisė viešai reikšti savo nuomonę yra viena iš Kanados
piliečių laisvių. Kiekvienas gali nesivaržydamas reikšti 
savo nuomonę be baimės, kad dėl to nukentės, jei tik tuo 
nesiekiama griauti valstybinės ar visuomeninės santvarkos.

Žodžio laisvė y«a viena iš brangiausių laisvių, kuria mes 
f

naudojamės Kanadoje.

Naudokis ja visuomet

JA VALSTYBES
L. Vyčių jubiliejinis seimas 

įvyks rugpiūčio 27-30 d. Bosto
ne, Hotel Satler.

Lietuvių Teatras Čikagoje jau 
veikia globojamas JAV L.Bendr. 
Čikagos apyg. Kultūros Tarny
bos, kuri tvarkys visus adminis
tracinius bei techniškus reika
lus Teatras sezoną pradės Puti
no “Valdovu”, kurį režisuoja A. 
Rūkas. Kitus du veikalus pasta
tys V. Valiukas ir G. Veličką.

Kun. Leonardas Poznauskas, 
buvęs lietuvių parapijos Scran- 
tone vikaras, dabar yra Korėjo
je ir dirba prie komisijos, kuri 
priima iš belaisvės grįžtančius 
karius.

Prof. B. Prapuolenis gyvena 
lietuvių senelių prieglaudoje, 
vad. Labdarių ūky, Lemont Ill.

Kan. M. Vaitkui spalio 27 d. 
sueina 70 metų.
VOKIETIJA

Lietuvos vokiečių sąjungos 
pirmininkas Alexander de la 
Croix, “Heimatstimme” skelbi
mu, sulaukęs 65 m. amžiaus. Jis 
gimęs Lietuvoje Leisiu dvare, 
Mažeikių apskrityje. Ypatingai 
atsidėjęs dirba Lietuvos vokie
čių labui nuo karo pabaigos, o 
prieš pabaigą rūpinosi juos iš 
Lietuvos išgabenti dar tais lai
kais, kai vokiečių evakuacija 
dar buvo draudžiama.

Eilė vokiečių laikraščių liepos 
viduryje per apsirikimą ėmė 
skelbti apie pabaltiečių gedulo 
dieną, minint 1941 m. liepos 14 
d. deportacijas. Visos žinutės to
kio pat turinio kaip Birželio 14 
minėjimo balsai, tik per klaidą 
sukeitus birželį su liepos mėn.

Cuxhavene liepos 2 d. Nord- 
ledos kapinėse palaidota čia mi
rusi 82 metų lietuvė Henrietė 
Povilaitienė. Senutė, gyvenanti 
Kielių pabėgėlių stovykloje, lan
kėsi pas savo dukrą. Velionė gi
musi 1871 m. Juškakaimy, Sin
tautų valse.

Bad Mūnderio kapines liepos 
27 d. aplankė, trijų tautybių at
stovai — J. Stankaitis ir lenkų 
bei ukrainiečių kunigai. Jie ap
žiūrėjo ten mirusių užsieniečių, 
kapus. Kapai padarė liūdną įs
pūdį, palyginus-su per taką esan
čiais vokiečių antkapiais. Kiek 
yra žinoma, IRO už užsieniečių 
kapų tvarkymą 15-kai metų yra 
sumokėjusi nuo kapo po 80 DM, 
ir, pav., Bad Rehburge ir Han- 
novery antkapiai atrodo šva
riau ir tvarkingai. Tautybių ko
mitetai* darys žygių, kad ateityje 
panašių dalykų nepasitaikytų.

Bad Mūndery ilsisi mirę apie 
100 užsieniečių, kurių tarpe yra 
ir keli lietuviai: Juozas Ųliekas 
iš Kauno, Juozas Jaudegiš iš 
Marijampolės ir Ida Cibitięnė 
iš Sartininkų, Tauragės ap.

SUDBURY, Ont.
V. ir A. Staškevičiai pakrikšti

jo savo antrąjį sūnų Ričardo Vy
tauto vardais. Kūmai P. ir V. Re
meikai buvo iš Čikagos. Krikšty
nų pobūvis praėjo lietuviškoje 
jaukioje nuotaikoje.

Vikt. Kapočiui padaryta apen
dicito operacija INCO ligoninėje.

Mūsų kolonijos bendruomenė 
ruošiasi taip pat siųsti savo atsto
vus į Kanados lietuvių dieną Ha
miltone.

Girtavimas tarytum kokia epi
demija ir toliau siautėja mūsų 
lietuvių tarpe. Pereito sekmadie
nio naktį per vienas sukaktuves 
Jtaikurie vyrukai tiek įsikhušo, 
kad vienam bonka buvo praskel
ta galvą, kiti susikruvino ir teko 
šauktis greitos daktaro pagal
bos. Jei nebūtų įsikišę namų sa
vininkai, būtų pasibaigę dar blo
giau. Tikrai gėda.

LIT palaiko ryšius su 21 kraš
to lietuvių bendruomenėmis, iš 
kurių 15-koje valstybių yra su
kurti pastovūs PLB organai, o 
6-se vis dar tebeveikia LOKai
ITALIJA

Italijoje lietuvių šiuo metu 
yra apie 170. Jų skaičius pakilo 
ir, reikia manyti, ir toliau didės. 
Viena iš priežąsčių tam skaičiui 
kilti yra Saleziečių gimnazija, 
kuriai kitais metais laukiama 
daugiau lankytojų. Saleziečių 
gimnazija dabar sutraukia lie
tuvius iš Italijos, Prancūzijos ir 
Anglijos ir yra pajėgi 30-40 mo
kinių. Jai gautos patalpos veltui 
ir namuose galima bus ateityje 
sutalpinti apie 80 mokinių. Di
džioji dalis lietuvių, apie 45, gy
vena Romoje. Tai yra daugiau
sia lietuviai, Šv. Kazimiero su 
30 ir Tėvų Marijonų su 12, kole
gijų auklėtiniai.

Lietuvių Saleziečių Įstaiga, 
Istituto Salesiano Lituano, Cas 
telnuovo Don Bosco (Asti), vie
tovėje, 29 km nuo Turino, turi 
kelis savo namus, savo spaustu
vę, kurioje lietuvių jaunuoliai 
gali mokytis spaustuvininkystės, 
ir gimnaziją, kurioje šiuo metu 
mokosi 19 lietuvių berniukų. 
Mokiniai yra daugiausiai iš Ang
lijos ir JAV. Kitiemet ketina 
atvykti apie 15 naujų mokinių 
iš Amerikos. Gimnazijoje tuo 
tarpu veikia trys pirmosios kla
sės, bet augštesnio išsilavinimo 
mokiniai taip pat parengiami . 
egzaminams savųjų mokytojų 
jėgomis.

Milano policija suėmė kažkokį 
senioką kišenvagį, kuris pasisa- . 
kė esąs Izraelis Stenbergas, 63 
m., “lietuvis”. Policijos žiniomis, 
jis daug kartų keitęs pavardę. 
30 kartų teistas, 27 kartus baus
tas, Ų kartų pabėgęs iš kalėji
mo. Gabenant į policiją, vienas 
iš policininkų pasijuokęs, kad, 
girdi, taigi, dieduk, dabar ne
beprieisi prie kišenių. Atsisveiki
nant seniokas ištraukęs iš kiše
nės laikrodį ir parodęs policinin
kui: “Ar pažįsti?”, Tai buvo to 
policininko laikrodis. Savo “su
gebėjimus” jis Įrodė. .
ARGENTINA

Prez. broliui Dr. M. Eisen- 
howeriui lankantis Argentinoje, 
vietos ^lietuviai suėjo su juo į 
kontaktą. įteikdami raštą, -ku
riuo dėkojama prezidentui už jo 
palankumą* Lietuvai ii' prašoma 
taip pat ir ateityje veikti Lietu
vos ir kitų pavergtųjų tautų iš
laisvinimo naudai.
URUGVAJUS

Į prezidento Eisenhowerio 
brolį, specialų JAV ainbasado- 
rių, jam lankantis Urugvajuje, 
vietinė lietuvių bendruomenė 
kreipėsi gražiai paruošta petici
ja Lietuvos- reikalais. Šio rašto 
tekstą anglų kalba- paruošė kun. 
Dr. J. Venckus. Tekstas buvo 
kaligrafiškai perašytaš ir įriš
tas į Vytim papuoštą gražų per
gamentą. Po juo pasirašė Urug
vajaus Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas kun. S. Grigaliūnas 
ir sekretorius M. Svečiulis. Pe
ticiją įteikė Lietuvos ministeris 
Dr. K. Graužinis per JAV amba
sadą ir jos turinį asmeniškai re
feravo Dr. Miltonui Eisenhowe- 
riui priėmimo metu JAV amba
sadoje, kur buvo pakviestas ir 
Lietuvos atstovas. Dr. Miltonas 
Eisenhoweris pasižadėjo peticiją 
referuoti savo broliui, JAV pre
zidentui.

Juozas Petruškevičius Urug
vajuje gavo aukso medalį ir pa
gyrimo lapų iš įvairių organiza
cijų už tai, kad sėkmingai padė
jo užgesinti didelį, pavojingą 
gaisrą naftos sandėlyje ir tuo 
būdu išgelbėjo daug gyvybių ir 
turto.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
1953 m. pįrmo pusmečio veiklos apyskaita 

Aktyvas Balansas 1953 m. liepos mėn. 1 d. Pasyvas

Saldo 1953 m. liepos 1 d....  $2,735.31
Išlaidos ........-........................ 2,346.72

Aukotojai iki 1953. I. 1 d. $2,386.57
Aukotojai iki* 1953. VII. 1 d 2,694.69
Procentai...............   .77

Balansas $5,082.03

Pajamos:
Lietuvių kolonijos Kanadoje:

1. Hamilton, Ont................ $1,120.00
2. Welland, Ont................ 302.00
3. Sault Ste. Marie, Ont. 218.40
4. Edmonton, Alto............  209.50
5. Montreal, Que......... ......  200.11
6. Ft. William & Kowskash

Ont. . ...................  170.75
7. Vancouver, B.C......... . 130.71
8. Windsor, Ont. ....... 102.00

Kitos Jtoloniįos surinkę
mažiau $50 ....... a.......  241.21
Procentai banke ..........  .7^

•Viso $2,695.46 
Klaidos:

1. Išmokėjimai VLIK ui ... $2,303.09
2. Paštas, telefonas .......... 8.18
3. Rašomoji medžiaga 2.23
4. Inventorius .... .............. 5.00
6. Muitas .........v....50
6. Susisiekimas .......   25.92
7. Kitos išlaidos .........1.80

Balansas $5,082.03

Ataskaita:
Viso turėto pajamų ........... $2,695.46 ’
Saldo 1953 m. sausio 1 d. 2,386.57

-------------- — I
Viso $5,082.03

Viso turėta išlaidų . .. . 2,346.72’

Saldo 1953 m. liepos 1 d. $2,735.31
Lietuvio Pasai ir ženkleliai:

Išplatinta LP $1 vertės . $110.00
Išplatinta LP 50c vertės...  16.50
Išplatinta ženklelių ............ 580.55

Viso $707.05
TFA Kanadoje skyriai:

1. Hamilton, Ont. — pirm. S. Bakšys,
2. Winnipeg, Man. — pirm. J. Vi

džiūnas,
3. Windsor, Ont. — pirm. P. Januška,
4. London, Ont. — pirm. B. MiSius,
5. Lethbridge, Alto. — pirm. S. Pul

kauninkas,

Viso $2,346.72

6. Calgary, Alfo. — pirm. V. Sniečkus.

9 TF Įgohotinė Kanadoje.
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♦ -A. GRAŽICNAS

Grėsmingos Petrines
Tęsinys is praeito numerio

Prasidėjo didžiausias sąjūdis. Ne tik giesmininkai nutraukė 
giesmes, išbudo kertėse snaudusios į budynę susirinkusios kai
mynės, bet net surimtėjo tamsiam prieangy mergas po truputį 
kibinę bernai, o pusberniai ir piemens liovėsi kepurėmis mu- 
šęsi. Užsidegę šviesas ir, kas ką galėdami, nutvėrę į rankas, 
visi išgarmėjo žiūrėti, kas ten ištikro daržinėj darosi. Tik kai 
jie jau rengėsi žengti į daržinę, pasiruošę susitikti su kokiu siau
bingu vaiduokliu, kurie mėgsta kur nors peludėj įsikurti, pra
viro durys ir tarp jų pasirodė papurusi Umpos galva.

Pabaigęs darbą ir jausdamas, jog galva apsunkusi ir miegas 
marina, jis buvo dribęs ten pat į šiaudus. Bet ten, lįsdamos į 
akis ir nosį, jį labai burbė musės. Tad ryžosi nuo jų pasislėptj.

Na, dėde, aš tau pastačiau puikų namą. Bet už tai leisk man, 
kol pats į jį kelsies, dar jame pramigti, — tarė jis į anuos amžius 
iškeliaujančiam Poteliūnui ir, įlindęs į karstą, užsivožė dangčiu.

Ten jis ir knarkė, kol, pakankamai išsimiegojęs, prabudo ir 
pradėjo brazdintis lauk.

Tačiau tokių išdaigų Umpa dažnai nepridirbdavo. Tad ir tą 
mažą jo silpnybę visi jam atleisdavo, nes ją išpirkdavo kuo kitu. 
Niekas nežinojo tiek visokių nuotykiu ir nemokėjo taip papa
sakoti, kaip jis. Jo būdavo net įdomiau pasiklausyti, kaip istorijų 
apie gražią "Mageloną, Genovaitę ar kareivį Tundalių, kuris nu
miręs ir nuėjęs pasidairyti po pragarą, o paskui dar sugrįžo 
pagyventi ir visokiems nusidėjėliams papasakoti, kaip jiems 
seksis, kai po mirties nujos kipšai juos į savo karalystę.

— Tau, Umpa, reikėjo pasidaryti kokiu raštininku. Būtum 
galėjęs savo istorijas surašyti į knygas,' .tai bent žmonės būtų 
turėję ką pasiskaityti, — jo pasiklausę, ne kartą sakydavo seniai.

O ir pasakoti Umpa mėgo.
— Ar laukiat melagio? — kur nuėjęs, sušukdavo jis, dar tik 

kriuki kertėn statydamas.
— O ką gi pameluosi? Gal matei girnų akmenį plaukiant? — 

juokdavosi vyrai.
— Ne tik girnų akmenį mačiau plaukiant, bet ir girnakalys, 

ant jo buvo padėtas, — atversdavo Umpa. — Bet ne tai svarbu. 
Pasauly pasitaiko didesnių stebuklų. Matot, kartą buvo šitaip.

Ii jis pradėdavo savo pasakojimus apie visokius nebūtus 
negirdėtus dalykus. Meluodavo jis, tur būt, daugiau, nei tiesos 
pasakodavo. Jo pasiklausę, ne vienas sakydavo:

— Bet ir meluoja tasai Umpa lyg pasamdytas.
Tačiau jo pasisekimo tai nė trupučio nemažino.
— O tegul sau meluoja. — sakydavo kiti, — kad tik gražiai 

pameluoti moka. Žiūrėk, knygose kiek primeluota visokių ne
būtų istorijų. O žmonės ne tik skaito, bet dar ir pinigą moka. 
Ir visokios mokytos galvos bei dideli ponai dar daugiau, kaip 
prasti žmonės. Gi Umpa .neblogesnes istorijas nuriečia ir nė 
pinigo už tai mokėti nereikia.

Visiems įdomu buvo jo pasiklausyti, nes jis pasakojo'daly
kus, kurių niekas iš visos apylinkės nebuvo matęs, nei girdėjęs. 
Kai kurie kaimo vyrai, tarnaudami kariuomenėj, buvo Rusijoj 
buvę. Bet ką ten Rusija — tamsus narodas ir tiek, kaip sakydavo 
Daubaras. Nėr ką ir bepasakoti. Net senis Vepštas tegalėjo pa
pasakoti, kaip, paėmę Į kariuomenę, rusai jį nuvarę taip į pat 
pasaulio pakraštį, jog dangus buvęs jau visai prie* pat žemės — 
bobos velėdamas ten jau net kultuves ant debesio pasidėdavusios. 
Bet tai ir buvo visos jų matytos įdomybės. Todėl'jie nė iš tolo 
negalėjo lygintis su Umpa, kuris buvo Amerikoje buvęs. Ir dar 
maža pasakyti, kad Amerikoje buvęs. Pasitaikydavo ir daugiau 
Amerikoje buvusių. Bet kad jie nieko nebuvo matę. Prabuvo 

.kur kasyklose, kol dolerių pasirinko, ir parvažiavo. Kai Dievenį 
ko apie Ameriką paklausdavo, jis tik ranka numodavo.

— Manai, kad aš tą Ameriką mačiau, — sakydavo jis. — Kai, 
iš laivo išlipęs, nuvažiavau į vietą, rytojaus dieną dar. pro tamsą 
nuvedė mane Į kasyklas. O paskui šešeris metus taip pro tamsą 
vis ėjau anglių kasti ir pro tamsą grįžau namo. Kada aš galėjau 
ią Ameriką pamatyti?

Umpa dolerių neparsivežė, bet jis buvo Ameriką matęs. Ten 
jis daug kur apsuko ir pabandė visokio darbo. Tai daugiau ir 
pamatė. O dar ir tokią galvą turėjo, kad, jei ir nebuvo ko matęs, 
tai užteko, jog puse ausies apie tai buvo girdėjęs, ir jau išeidavo 
jam ištisa istorija. Kai tokią istoriją baigdavo pasakoti, nė pats, 
tur būt, nebūtų galėjęs pasakyti, kas jo matyta ir girdėta, o ką 
pats pridėjo.

Grįžusio daugelis klausinėjo, ar, per marias plaukdamas, Um
pa matęs didžuvę. Jis, žinoma, buvo matęs. Ir taip įspūdingai 
apie tą didžuvę papasakojo, kad senis Gegužis spėjo, ar tai nebus 
pats levijatanas buvęs, kuris kadaise vos neapvertė net patriarko 
Nojaus arkos. Išniręs taip prieš pat arkos nosį, jog tik mitriai 
vairuodamas patriarkas išvengęs su juo susidūrimo. Bet vistiek 
nukentėjęs. Kai levijatanas susiūbavęs, tai sukėlęs tokias bangas, 
jog arką net ant išsikišusio jau iš vandenų Ararato kalno už
metė, kur ir pasilikusi ligi šiai dienai. Kai jo tėvas su turku 
mušėsi, kaip tik prie Ararato su savo abazu stovėjęs. Tai buvęs 
užlipęs ant kalno net tos. arkos pažiūrėti. Sako, dar visai stipri 
buvusi. Matyt, iš tvirto senmedžio pastatyta buvo. Tik langai 
buvę išdaužyti.

Bet, Gegužio nustebimui, Umpa papasakojo, kad jau arkos 
ant Ararato nėra.

— Amerikonai nupirko, ir dabar ji jau plaukioja Mičigano 
ežere, — pasakojo jisai. — Jiems labai patinka visokį reti daly
kai. Tai ir tą arką iš turkų nupirko, perdažė, sudėjo langus ir 
paleido po ežerą žmonėms pasivažinėti.

Jis pats matęs. Iš karto nenorėjęs nė tikėti, bet jam parodę, 
jog ant šono net didelėmis raidėmis užrašyta, kad tai Nojaus 
arka. O šalia buvo dar ir nupiešta ne tik pats Nojus, bet ir visi 
gyvuliai, kurie toj arkoj buvo.

Marių mergas taip pat matęs. Laivui pasirodžius, atplau
kiančios kartais jo pasižiūrėti. Bet saugojasi, kad jų nepagautų, 
tai visai arti retai priplaukiančios. Vis toliau taškosi. Tačiau 
matyt, jog ligi pusės moteris, o nuo juosmens — žuvis. Žinoma, 
geriausia jų iš arti ir nepamatyti. Labai tos laumės gražios. 
O jei kam į akis pažiūri, tas pražuvęs. Kai tik marių merga 
pamoja, tai ir šoka į vandenį. Jam keliaujant, taip iššokęs net 
visai senas žydas. Vos spėję ištraukti dar neprilakusį. O šaš- 
baudą taip ir pražaidęs. Nutvėrę marių mergos ir nuplaukę viena 
kitą ja mėtydamos. Jūrininkai, kurie jas dažnai mato, net jų 
vardus žino ir mėgsta su jfcmis pabalbasyti. Bet ir jie žiūri į jas 
tik per aprūkytą stiklą, kad tos marių pagundos negalėtų tie
siai į akis pažiūrėti.

O kai Umpa pradėdavo apie Ameriką pasakoti, tai klausytojai 
atsistebėt negalėdavo. Koki ten miestai! Su Seirijais ar Alytum 
nė nelygink — pats Vilnius, nors tai miestų miestas, prieš juos 
dar tik miestukas. O kiek ten visokių įdomybių, pramogų.

— Štai buvo ir Čia teatras. Klebono daržinėj rodė “Ameriką 
pirtyje”. Bet ar palyginsi su amerikonišku. Čia nebuvo nė pasi
juokti kaip reikiant iš ko. O Amerikoj prieš teatrą nešioja net 
po miestą ant lazdų iškėlę įspėjimus. Sako, neikit, į mūsų teatrą 
nejsišiūrinę, nes praėjusį kartą besijuokiant trim išsinarino žiau
nos, du trūkį gavo, o vienas rytojaus dieną negalėjo eit į darbą, 
nes dar visą, dieną juokėsi, prisimindamas, ką teatre matė, — 
pasakojo jis jau net nebežinantiems, ar juo dar tikėti, ar ne, 
saver klausytojams.

O kokių ten stipruolių gali pamatyt. Vienas buvęs toks ga
lijotas, kad tik jo pasivaikščiojimo lazda svėrusi trisdešimt sva
rų, o tabokinė — dvidešim.Viena ranka apsukdavęs aplink galvą,- 
už uodegos nutvėręs, jautį. Ir lengvai, lyg tai būtų koks katinas 
ar šuniokas. Paskiau jį pasamdę Čikagos stokjardai. Kad nerei
kėtų ilgai trukti juos lupant, tasai stipruolis pamuštus jaučius 
iš odos iškratinėdavęs. Kiti darbininkąi tik prarėždavę odą, o 
tasai stipruolis paėmęs taip krėsteldavęs jautį, jog tasai nuo 
vieno krestelėjimo iš odos išsmukdavęs.

Visokie fokusininkai taip pat pamatyt vertų triksų padarą. 
Vienas, uždarytas stikliniam karste, mėnesį jame prabuvęs be

SKAUTŲ VEIKLA
Visuotinoji skautų sueiga

Šį rudęnį, lapkričio 1 d. su
kaks 35 metai, kai Vilniuje Pet
ras Jurgėla kartu su tuzinu pa
siryžėlių davė’ pradžią Lietuvos 
Skautų Sąjungai. Šie metai yra 
jubiliejiniai mūsų skautams. Su
kakčiai minėti buvo paišvęsta 
Jubiliejinė Stovykla prie Niaga
ros, Kanadoje. Joje dalyvavo 
415 Lietuvos skautų-čių. Lietu
vos Skautų Brolija yra paskel
busi šiuo metu tebevykstančias 
vienetų pažangumo varžybas. 
Sukakties dieną, lapkričio 1 d., 
bus pravesta visuotinoji į.S Bro
lijos sueiga. Tą dieną lietuviai 
skautai laisvajame pasaulyje vi
suose vienetuose turės iškilmin
gas sueigas. Vadijoje yra ruo
šiamas bendras planas šiai vi
suotinai sueigai. Be to, ir kiek
vienos vietovės skautai bei jų 
vadai pagal turimas sąlygas 
stengsis praplėsti šios sueigos 
programą, kad reikšmingoji su
kaktis būtų gražiau ir iškilmin
giau atšvęsta. Skautų tėvai, bi
čiuliai ir rėmėjai irgi kviečiami 
iš anksto prisidėti prie šių skau
tų pasiruošimų savo globa, tal
ka ir skatinančiais sumanymais.

Praplėsta Skautų Brolijos 
Vadija

Nuo š. m. liepos 1 d. LS Broli
jos Vadija yra papildyta Vadų 
Lavinimo ir Tautinio Auklėjimo 
Skyriais. Jų vedėjais yra pa
kviesti: pasktn. kun. L. Mustei
kis iš Omahos, 'Nebr., ir pasktn. 
V. Mantautas iš West Baden 
Springs, Ind.

Gyvos varžybos
LSB Vadijos paskelbtosios 

skautiškojo pažangumo varžy
bos tarp vienetų jau įpusėjo. Jo
mis norima pagyvinti skautišką 
veiklą lietuvių skautų vienetuo
se. Varžybos norėta užbaigti 
lapkričio 15 d., bet dabar tas 
terminas pratęstas iki š.in. gruo

džio 31 d. Tai. padaryta atsižvel
giant į mūsų skautų vienetus 
pietiniame žemės pusrutulyje, 
kur tik mūsų žiemos mėnesiais 
prasideda stovyklavimo sezonas. 
Tas įgaiins P. Amerikos bei Aus
tralijos liet, skautus neatsilikti 
taškais nuo kituose kraštuose 
gyvenančių mūsų skautų.

Bostono skautai kviečia 
stovyklon

Bostono Skautų Vietininkija 
rugpiūčio 28 — rugsėjo 6 d. sto
vyklaus netoli nuo Cape Code 
pakrantės — amerikiečių skautų 
Camp Child stovykloje. Ši sto
vykla turi gražų ežerėlį, laive
lius ir daug patogių bei praktiš
kų stovyklavimo priemonių. Jo
je yra medinių kabinų — trobe
lių. Bostoniškiai skautai šion sto
vyklon kviečia kaimyninių apy
linkių skautus pastovyklauti. 
Savaitgaliui paatostogauti kvie
čiami ir visi skautų bičiuliai bei 
rėmėjai. Autobusai iš Bostono 
nuveža tik iki Manomet, nuo 
kur sukti dešinėn. Už poros my
lių stovykla. /

Svečiai prašomi iš anksto pra
nešti vyr. skiltn. A. Banevičiui, 
257 “E” Str., So. Boston 27, 
Mass.; telef. SO-8-5713.

Nauja vietininkija Welande
Welland, Ont., suorganizuota 

nauja — mišri liet, skautų-čių 
vietininkija. Ją -sudaro Welland, 
Niagara Falls ir Port Colborn 
miestų skautai-tės. Jų yra jau 
30. Daugumas žengia pirmuosius 
skautavimo žingsnelius —- yra 
kandidatai. Vietininkas yra pa
sktn. P. Balsas. —SKS —

Prof. St. Yla yra paruošęs lie-' 
tuviškų vardų sąrašą, kuris bus 
išspausdintas prie didžiojo mal
dyno. Sąraše esą 452 vardai. Vie
ni jų paimti iš istorinių šaltinių, 
kiti iš literatūros, vietovardžių 
ar jau prigijusių vardų.

Atbundanti tauta
M. Biržiška — Lietuvių tau

tos kelias į naująjį gyvenimą, 
II tomas, Atbundanti Tauta — 
darbai, žygiai ir veikėjai; išlei- 
do Lietuvių Dienos, Los Angeles 
1953 m., spaudos darbas The 
Bonnie Press Los Angeles, ti
ražas 1200 egz., 246 psl., kaina 
$3.

Gal sunku rasti net pasaulio 
literatūroje kitą veikalą, kurio 
viena dalis savo pobūdžiu taip 
skirtųsi nuo kitos, kaip skiriasi 
prof. M. Biržiškos ’’Lietuvių tau
tos kelio į naująjį gyvenimą” 
abu tomai.

Didelis mūsų tautos raštijos 
tyrinėtojas bei kultūros istori
kas labai sunkiose sąlygose, be 
jokio mokslinio ’’varstoto”, va
dovaudamasis tik savo galvoje 
susiformavusiomis pažiūromis į 
problemas bei remdamasis vien 
atmintimi, savo didžiuliu veika
lu užsimojo pasitarnauti lietu
viškajai visuomenei, aptardamas 
lietuvių tautos kelią nuo seniau
sių laikų iki I Pasaulinio Karo, 
suteikusio progos tautai atsta
tyti savo nepriklausomą valsty
bę. Pirmajame tome autorius 
aptarė veiksnius bei tautos ke
lią istoriniais laikais iki vad. 
Atgimimo perijodo. Tai buvo 
puiki santrauka kitų ir paties 
autoriaus tyrimų. Antrajame to
me autorius priėjo laikus, kurių 
veikėjų daugumą dar pats gerai 
pažino, pagaliau ijaikus, kurių 
sąjūdžiuose pats labai aktyviai 
dalyvavo, todėl ir šis tomas iš
ėjo jau ne tyrinėjimų duomenų 
santrauka (jų beveik nė nėra), 
bet greičiau į tam tikrą sistemą 
suvesti atsiminimai. Tomo pra
džioje autorius net užrašė: 
’’Tremtyje atsidūrusio amžinin
ko prisiminimai ir atmintiniai 
pastebėjimai”.

Autorius Čia atsidūrė dvejo- 
pam vaidmeny: ir mokslininko, 
tęsiančio lietuvių tautos kelio

aptarimą, pareiškiančįp savąją 
koncepciją, ir kartu memuari- 
ninko. Deja, iki šiol mes netu
rėjome jokio mokslinio veikalo, 
kuris pakankamai būtų išryški
nęs Atgimimo laikotarpio veiks
nius ir .suvedęs į sistemą. Auto
riui čia teko pačiam konstruoti. 
Jo pasekta maždaug mūsų lite
ratūros istorijoje įsivyravusia 
schema, kurią memuarinis vei
kalo elementas kaikur betgi iš
kreipia. Gaunasi įspūdis, kad au
toriaus ne tiek sielotasi veikalo 
konstrukcija, kiek norėta kuo 
daugiau pasakyti apie pavienius 
dalykus, kuo daugiau priminti 
faktų, atseit duoti medžiagos 
ateities istorikui. Tai labai ver
tinga ir brangi medžiaga, nors 
memuarinis jos pobūdis visą 
veikalą padaro tam tikrais ko
mentarais, iliustracijų rinkinid, 
tuo, kas dažnai surašoma paraš
tėse. Autorius be abejo tai žino
jo. Jis to bus ir norėjęs. Bet dėl 
to veikalo ši dalis įgavo kitą po
būdį, negu turi pirmoji. Čia yra 
daug ir disproporcijos. Kai rašo
ma apie tuos dalykus, kuriuose 
pats autorius dalyvavo arba 
apie tuos asmenis, kuriuos jis 
gerai pažinojo, rašoma plačiai, 
nors ne visada tai atitinka tų 
reiškinių ar asmenų reikšmei 
tautinio sąjūdžio raidoje. Kaip 
buvęs socialdemokratų veikėjas, 
autorius apie juos rašo labai 
plačiai, iškeldamas daug smulk
menų, net surašydamas spaustu
vės darbininkus, ko nedaro su 
jokiuo kitu sąjūdžiu. Jei į vei
kalą žiūrėtume kaip į mokslinį 
darbą, sakytume, kad tai didelė 
disproporcija, bet vertindami 
memuariniu požiūriu galime tik 
džiaugtis, kad visa tai užfiksuo
ta ir galės būti panaudota stu
dijiniams darbams. Memuarinin- 

zkas vyrauja visame šitame to
me. Dėlto ir klasiškas atgimimo 
aptarimas (87 psl.) ištikrųjų lie
ka atsijęs — veikalo konstruk 
ei jos neparemtas.

Hamiltonų šeštadieninė vysk. M. Valančiaus vardo mokykla su mokytojais, Švietimo Kom. pirmi
ninku ir B-nės Valdybos nariais. Foto E. Gumbelevičiaus.

maisto bei vandens — ir dar dešimt svarų priaugęs. Kitas už 
kvoterį iš tuščios skrybėlės ištraukdavęs gyvą triušį. Pats Um
pa tokį triušį net namo parsinešęs ir išsikepęs. Skonis buvęs 
gana neblogas, tik kiek trenkęs derva — matyt, ne be kipšelio 
pagalbos jis tuos triksus padarydavo.

Žmogus, matęs tokių dalykų tir dar mokąs gražiai apie juos 
papasakoti, žinoma, nedaug varžovų tegalėjo turėti. Kur nors 
vestuvėse, krikštynose ar talkoje net ir ūsą papūtę šimtamargiai 
bei garsūs gėrikai, kurie šiaip neužsičiaupdavo, besigirdami vi
sokiais savo dideliais žygiais ir pramuštgalviškom išdaigom, iš
sižiodavo klausytis, kai tik Umpa pradėdavo pasakoti. Žiūrėk, 
kuris krikštasuolėj, jau gerokai įraudęs, riečia:

— ... Tai žinot, po tų gėrynų išėjau aš namo. Bet kaip ten
toliau buvo, tai jau neatsimenu. Tik girdžiu paskui per miegą, 
kad skambina man palei ausį, kad skambina. Na, kas gi čia? — 
manau sau. Užsimiegojęs pradžioj gerai nesupratau, iš kur tas 
skambinimas. O pasirodo, biaurybė vieversys, man vidury ari
mo bemiegant, atsitūpė ant kepurės snapelio ir kad čyruoja, kad 
čyruoja. ' »

Bet kaip su tuo vėversiu toliau buvo, ir nepabaigdavo, kai tik 
išgirsdavo Umpą, kad ir kitam stalo gale, pasakojant, jog Ame
rikoj atsiradusi nauja lietuvių veislė —. juodų. Kad yra juodų 
žmonių, visi buvo girdėję, bet matę nebent tie, kurie Amerikoj 
buvo. O juodą lietuvį tai ir tie dar ne visi. Todėl kiekvienas 
tokiais negirdėtais dalykais susidomėdavo — čia tai jau nebe 
vieversys, kad ir ant kepurės snapelio nutūpęs. Ar daug ten jų 
jau esą? .

— O, yra. Per visą Ameriką gal ir didoką būrį surinktume!, — 
pasakodavo Umpa. — Eini kada per miestą, žiūrėk, eina prie
šais kokia pora juodukų ir — kad tave čemeryčios — lietuviškai 
kalba! Pasivijęs, tyčia paklausi: “Iš kur gi jūs išmokot mūsiškai 
šnekėt?” O tie: “Kodėl gi mes nemokėsim? Mes tokie lietuviai, 
kaip ir tu. Mūs ne tik mamė, grema ir grenpa lietuviškai šneka, 
bet ir tėvas išmoko.”

. Net ir nuo šio krašto jau juodų atsiradę. Antai, Patrakęs Žio
go duktė už juoduko Ištekėjusi. Dabar Žiogas vežioja savo vai
kaičius it net pats stebisi jais.

— Taigi, Dievuliau, kas galėjo tikėtis, kad mano anūkėliai 
bus juodi kaip krosnies kakta... — trauko jis pečiais, kai kas 
nors pažįstamų paklausia, kokius čia nuodėgulius jis vežimėlin 
susidėjęs vežioja.

Klausytojai, išgirdę apie tokius naujos veislės lietuvius, ste
bėdavosi ir sakydavo: ’

— O tai būtų gražu, kad tie juodi lietuviai imtų ir parva
žiuotų čia. Subėgtų visi jų žiūrėt, kaip kokios baltos varnos.

(Bus daugiau)

Redakcijai prisiųsta
Knygų lentyna, Nr5-6 (6(r-61), 

VI m., 1953 m. gegužės-birželio 
mėn., 17-24 psl.

Sėja, tautinės, demokratinės 
minties laikraštisč Nr3, 1953 m. 
liepa.

Mūsų jaunimas, LKD leidinys, 
Nr 18 — liepos, Nr. 19 — rugpjū
tis rugsėjis, 1953.

Skautų Aidas, 1953 m. liepos- 
rugpiūčio mėn., Nr7-8, 36 psl.

“Laivininkystė ir žvejyba”. 
Tokiu pavadinimu prie “Techni
kos Žodžio” pradėtas leisti Lie
tuvos Jūrininkų Sąjungos užsie
nyje organas. Redaguoja Povi
las Mažeika (110 Upton Ave., 
Providence, Rhode Island). Jū
rininkų Sąjungos atstovas prie 
“Technikos žodžio” yra Stasys 
Vainoras (1739 S. Halsted Str., 
Chikago).

NAUJAS------------------
VADOVĖLIS!

A. RINKŪNO

“KREGŽDUTĖ”
I dalis.

Elementorius, skaitymai ir ap
linkos pažinimas I-II skyriui. 
Specialiai parašyta pritaikant 

lituanistinėms mokykloms 
Kanadoje ir Amerikoje.

Kaina $1.50 (kanadiškais)

Užsakymus ir pinigus siųsti: 
Spaudos B-vė “Žiburiai” 

941 Dundas Str. West, 
Toronto, Ont, Canada.

Įsidėmėtinas dar vienas bruo
žas. ;

Prof. M. Biržiška yra litera
tūros istorikas. Jo ir galvosena 
ta kryptimi eing. Viskas ir čia 
sukasi apie raštiją. Tautos atbu
dimas aptariamas raštijoje pa
sireiškusiais veiksniais, tik vė
liau dar kiek pasigilinant į poli
tinius sąjūdžius. Kad kaikurioms 
iš politinių partijų skiriama dau
giau dėmesio ar parodoma sim
patijų, memuarininkui, žinoma, 
ne nuodėmė. Skaitytojui gal kar
tais galėtų atrodyti keista, ta
čiau nereikėtų pamiršti, kad čia 
jau ne studija, bet įvykių daly
vio atsiminimai. Ta proga paste
bėtina, jog ir prof. Biržiška įsak
miai akcentuoja žinomą faktą, 
kad nepriklausomybės siekimą 
pirmieji įsirašė į savo programą 
socialdemokratai. Memuarinin
kui to pakanka, tačiau moksli
ninkui gal būtų tikę išryškinti 
priežastis to fakto, neteigiant ar 
nepaliekant prielaidos, kad visi 
kiti visuomenės sluogsnįai bu
vo prieš ją nusistatę ar dar vi
sai atsilikę tautinio susipratimo 
kelyje. Kažin ar prof. B. nesu
tiktų, kad socialdemokratų ne
priklausomybės siekio deklara
vimas buvo iššauktas atsiskyri
mo iš bendros su lenkais social
demokratų organizacijos. Ki
toms mūsų ano meto politinėms 
grupėms jokio organizacinio at
siskyrimo nuo lenkų nebuvo rei
kalinga. Jos nebuvo suėjusios į 
krūvą, bet išaugo grynai savoje 
dirvoje, tad joms tokioms de
klaracijoms nebuvo nei akstinų. 
Teigimas, kad tik socialdemo
kratai vieni tekėle Lietuvos ne-

priklausomybės idėją, o jiems 
kiek vėliau padėję demokratai, 
man rodos, yra tos pačios vertės, 
kaip teigimas, kad 1917 m. iš 
Petrapilio seimo išėjusios gru
pės buvo tikrai prieš nepriklau
somybę. Nei vienas, nei antras 
teigimas nėra išvada iš tų gru
pių visos laikysenos, bet tik iš 
pripuolamai iškilusių reiškinių, 
kurie atrodo reikšmingi tik at
sieti nuo visumos ir panaudoja
mi paprastai grupinių varžybų 
pasižodžiavimuose.

Grįžtant prie veikalo “litera- 
tiškumo”, norėtųsi pastebėti, 
kad mūsų tautinio atgimimo 
raida, man rodos, jau perdaug 
susiejama su raštija. Šiandien 
mūsų tautinio atgimimo laiko
tarpio istorija tebesutapdoma su 
raštijos bei jos idėjų istorija. O 
man rodos, kad raštija turėtų 
būti vertinama greičiau kaip 
tautinio sąmoningumo brendimo 
simptomas — ne kaip varyklis. 
Gyvenimas per komplikuotas, 
kad būtų galėjęs būti suformuo
tas palyginus negausios ir nedi
delių tiražų spaudos. Jį veikė 
daugybė veiksnių. Tik jie dar 
neiškelti. Šiuo atžvilgiu ir prof. 
B. naujų veiksnių neiškėlė. Kny
goje daugiau išryškinti tik ra
šytojai ir politikai, o kiti veiks
niai kartais net nepaliesti. Pav. 
prisimenamas dvasininkijos 
vaidmuo, bet neaptartas net nei 
vienas vyskupas, kunigų semi
narijos ir iš viso mokyklos ma
žai tepaliestos, ūkiniai — socia
liniai santykiai prašokti, nes 
studijų tais klausimais veik ne
turime, o pačiam autoriui su 
tuo, matyt, neteko susidurti ar
ba tie dalykai rašant neprisimi
nė. *

Autorius savo knygoje duoda 
labai daug įdomių asmenų bei 
sambūrių apibūdinimų. Beabejo, 
kaikurie jų daug kam neatrodys 
tikslūs. Memuarininkas visada 
yra subjektyvus. Tai jo ne yda, 
bet natūrali savybė. Taip ir ver-
tintina.

Knygoje suminėta daugybė 
faktų, vertinama daugybė veiks
nių. Visa tai laikraštiniame pa
minėjime net suminėti neįma
noma, o ką jau kalbėti apie įver
tinimą. Įvertins tai būsimi isto
rikai, kurie džiaugsis vienoje 
vietoje radę tokius gausius aruo
dus ir džiaugsis, kad tai primin- 
•ta, iškelta. Prof. M. Biržiškos 
“LietuVių TautdsTKelfai” beabe
jo liks kaip vienas įstabiausių 
šio mūsų mokslininko tremties 
gyvenimo dokumentų, liudijan
čių ne tik didelę erudiciją, bet 
ir patvarumą — šitokiose sąly
gose nudirbti tokį darbą! — ir- 
taurų pasiryžimą pasitarnauti 
lietuviškajam mokslui bei sava
jai tautai, pateikiant įiek daug 
ir taip vertingos lituanistinės 
medžiagos. ' A. Šapoka.

Dr. A. Paplauskas-Ramūnas, 
Otavos ir Montrealio universi
tetų profesorius, pasirašė su 
Herderio leidykla Freiburge su
tartį bendradarbiauti jos leidžia
moje didžioje Pedagoginių Mok
slų Enciklopedijoje.

Leidykla “Sūduva” įsigijo 
naujausias mašinas: linotipą ir 
kelias spausdinamas mašinas.

Gogolio “Mirusias Sielas” ža
da netrukus perspausdinti “Ter- 
ros” leidykla.

Anderseno pasakų II d. tuo- 
jaus išleidžia ofsetu leidykla 
“Nemunas”.

Rašytojas Jonas Marcinkevi
čius, kaip pranešė Vilniaus ra
cijas, š. m. liepos 31 d. 22,20 vai. 
po ilgos ir sunkios ligos mirė.

Vosora jau baigiasi, mes vėl tikimės gražaus rudens. Bet dar daug kraštų 

dienų prieš mūsų akis, todėl išnaudokite savo laisvę laikę, jei jo turite, kuo 

naudingiausiai . . . Pažadėkite nesijuokti, jei oš pasakysiu 

jums vienę paslaptį? Aš pradėjau žaisti golfę. Aš neban
džiau daryti to sename pasaulyje, todėl oš bandau eiti~ 

kanodiškuoju keliu — eiti paskui mažę baltę kamuoliukę 

golfo, aikštėse. Nustebote? Tai malonu.

TARP MŪSŲ KALBANT
Rašo LAIMA KUTVėLIENė

Nepastebimai mes tampome kanadiečiais. Aš pastebėjau keletę pasikeitimų 
manyje, kad galėčiau apie tai rašyti. Vienas pasikeitimas — ti mano pažiūra 
į bankus. Kadaise kaip buvo sunku padaryti pirmęjį žingsnį į IMPERIAL 
BANK OF CANADA, bet kai buvau taip maloniai priimta, aš visai kitaip 
pasijutau. Po to oš niekuomet nebijodavau paklausti savo banke infor
macijų ar patarimų — ir Imperial Bankas visuomet patarnaudavo. IMPERIAL 
BANK OF CANADA yra žinomas, kaip bankas ''išaugęs iš savo darbo" ir 
oš galiu užtikrinti, kad jo patarnavimas yra prieinamas kiekvienom iš jūsų.

Vienos dolykos točiou niekuomet pos mone nesikeičia — toi pamėgimas 
europinio skonio duonos. Atrodo, kad žinai jos skohj, jokia kita duona negali 
pasitenkinti. DEMPSTER'S yra įsėtpecialitavęs šios rūšies duonoje — dauge
lis mūsų tautiečių dirba šiose kepyklose, todėl jos ir išlaiko "savų skani" 
duonos kepaluose. Atsiminkite taip pet, jei jums tenka parengti užkandžius, 
kod DEMPSTER'S DUONA puikiai tinko šiuo atveju. Jei jūsų krautuvininkas 
pripuolamai neturi šios duonos, prašykite DEMSTER'S rūšies. Lai būna sekan
tis jūsų duonos kepalas DEMPSTER'S.
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Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 
nusipirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes.

‘BIURAI: J
863 Bloor Street West, Toronto
575 Queen Street West, Toronto
1294 King Street East, Hamilton

PARDUODANT ar'PERKANT namą mielai Jums 
patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:
High Park—Bloor,

8 kambarių mūrinis, 2 ougštų 
namas; įmokėti $4.900. Kaina 
$13.900.

Geoffrey—Ronces va lies,
7 did. kamb. atskiras mūrinis 
narnos, kiemas ir garažas; įmo
kėti $5.500. Kaino $15.500.

High Park—Bloor,
8 did. komb. gero mūro, neper
einami kambariai, alyva apšil
domas; įmokėti $4.500. Kaina 
$15.000.

High Park—Bloor,
8 did. kambariai, 2 augštų mū
rinis, privatus įvažiavimas ir ga
ražas; įmokėti $6.000. Kaina 
$16.500. J ’

Wright—Roncesvolles,
7 did. kamb. atskiras mūrinis, 2 
ougštų, garož.; įmokėti $5.000. 
Kaina $15.900.

Bloor—Ossington,
6 komb. atskiros, alyva apšildo
mos, 2 garažai; įmokėti $3.500. 
Kaina $10.350. ■ •

Indian Rd.—Indian Trail,
15 komb.- atskiras mūrinis, von 
deniu-alyva opėildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios, gersa narnos; 
įmokėti $8.000. Kaina $22.900. 
Vieno atvira skola.

Havelock—College,
10 did. kamb. atskiras gero mū 
ro, vandeniu-alyva apšildomas, 
2 virutvės, garažai, privatus įva
žiavimas; įmokėti' $6.000. Kai
na $18.900. Viena atviro skola.

College—Bathurst,
9 did. kamb. mūrinis, Švarus na
mas, 2 virtuvės, 2 vonios ,alyva 
apšildomas, 2 garažai; įmokėti 
$55.000. Kaina $16.500. Vie
na atvira skola.

High Park Ave. prie Bloor,
14 didėlių kambraių mūrinis at
skiras namsa, vandeniu-alyva 
apšildomas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
labai didelis kiemas ir mūrinis 

/.* garažas; įmokėti $9.000. Kaina 
$23.000.

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt.

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

$4.300 įmokėti. Mūrinis, atskiras, 10 
kambarių namas, Concord St., 
3 virtuvės, 2 vonios, kieto me
džio'grindys. Išoriniai rr vidu- 

, je geram stovy. Jokio remonto 
nereikalingas. $ild.-šaldymo 
įrengimas, alyva kūrenamas. 
Mūrinis pastotos kieme —- 
garažas ir dirbtuvė •— gali 
būti paverstas gyvenamu na
mu. Kaina apie $17.500.

$6.000 Įmokėti. Kertinis 1 lt kamba
rių gero mūro namas. Bloor- 
Bothurst. Ypač tinkamas gy- 

/... :..7 .dytajams^Vandens-alyvos šild. 
Garažas. Namas tuščias. Koi
na $21.000.

$6.000 įmokėti. Atskiros 10 kamba
rių, High Park Ave., vandens 
-alyvos šildymas, augštos pa
jamos. Kaina $17.800.

$2.500 įmokėti. Pusiau mūrinis, 9 k. 
per du augštus nomas. Queen- 
Dundos. Kieto medžio grindys. 
2 virtuves, garažas. Koina 
$7.000.

$4.000 įmokėti. Del išvykimo skubiai 
parduodamas mūrinis namas, 
9 kamb su visais gerais bal
dais, patalyne, visais virtuvės 
reikmenimis; plovimo mašina, 
šąld., rądijo aparatai ir tt , 
naujas pečius. Garažui vieta, 
Bathurst-Queen.
lone. Gero išnuomavimo vieta. 
Kaino $13.500.

$3.000 įmokėti. 8 komb. gerom sto
vyje, 2 virtuves, oru-onglim 
Šildomas, garažui vieta, lane. 
Koina $10.500.

$2.500 įmokėti. Mūrinis 7 kamb., 2 
virtuvių namas. Kietmedžio 
grindys, lane. Kaina $9.900.

$9.000 už moderniai įrengtą maisto 
krautuvę -— seife service -— 
ir 6 kamb., netoli būsiančios 
naujos bažnyčios —• College 
St. Savaitinė krautuvės apy
varta $3.000. Nuoma $135 
į men. 10 metų nuomos teisė. 

$850 už sklypą — 30 pėdų iš 170.
Eastwood Rd. Geroj rezidenci
nėje vietoje.

$6.000 įmokėti. Vasarnamis su 3 
sklypais. Prie vandens — Sim
coe ežeras. Keswick. Keletas 
kabinų, keliolika laivelių ir 
trobelių žiemx gaudyti žuvis. 
Puiki krantine ir vieta žuvavi- 
mui. Metinės pajamos virš 
$6.000. Nedidelės išlaidos. 
Lengvos ir sveikos darbas. 
Kaino opie $29.000.

J. KAŠKELIS
Telef. EM. 8-2646; EM. 8-2647 

EM. 8-2648 
575 Queen štr. W. (prie Bathurst) 

Nomų telef.: KE. 7536

SAUGU — PATIKIMA

TtVIiKtS ŽIBURIAI

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo {staiga.

J. J. Ellis
1953. vni. 27. — Nr. 34 (191)

Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na
mų. Taip pat duodame paskolas.

$12.500. Dundos — Bloor, 6 kam
barių mūrinis namas, 2 vir
tuves, kietmedžio grindys, 
patogus išnuomavimui, ge
ras susisiekimas.

$13.500. St. Clair — Vinona, nau
jas 5 kamb.« bangalovas, 

1 šilto vandens-alyvos šildy
mas, moderni virtuvė, la
bai gerame rajone arti prie 
tramvajaus.

$11.500. Ossington — Dundas, 6 k. 
narnos, didelė virtuvė, gro
žiai dekoruotas, vieta gara
žui, įmokėti tik $3.000.

$13.500. Doyercourt — College, 8 
kambarių, 2 augštų mūrinis 

- namas, 2 virtuvės, kietme
džio grindys, vieta gara
žui, patogus išnuomavi
mui.

$19.900. High Pork. 14 /kambarių, 
4 butų, atskiras mūrinis 
namas, 4 virtuvės, kietme
džio grindys, 3 garažai.

$18.500. High Park. 7 kambarių at
skiros mūrinis namas, 2 
virtuvės, labai gerame ra
jone.

$17.500. High Park—Bloor, atskiros 
mūrinis namas, 9 komb. ir 
virtuvė, vandens anglių šil
dymas, garažas, $6.000 
įmokėti. Namas be morgi- 
čių.

$17.900. Oakmount—St. Clair. 8 k. 
ir 2 virtuvių mūrinis na
mas,, vandens ir alyvos šit- * 
dymas, bendras įvažiavi
mas. Labai gražioje vieto
je. šiek tiek augštesnis 
įmokė j imas.

$18.900. Bloor — Jane, 6 didelių 
kamb. mūrinis atskiras na
mas. Moderni virtuvė ir 
plytelių 4 dalių vonia, karš
to vandens alyva šildymas, 
plytų garažas, groži op* 
linko.*

$27.000. Indian Rd. — Bloor, didin
gas, 12 kamb. namas su 
baldais. Dvigubas garažas, 
privatus {važiavimas. 3 vir
tuvėlės rūsyje. Pajamų apie 
$4.000 metams plius 3 k. 
butas šeimininkui.

$13.900. Dovercourt — Dundos, ply
tinis, atskiras, 8 kamb. na
mas ir garažas. $4.000 
įmokėti.

Sergautis
$10.800. Davenport — Dovercourt, 

e šešių kambarių mūrinis na
mas.

$11.000. Oakwood — Davenport, 6 
komb., labai geram stovy
je, mūrinis, atskiras na
mas, nedidelis įmokėjimas. .

$12.900. Labai gerom stovy mūrinis 
atskiros namas, naujos oly | 
vos šildymas. 8 komborioi 
ant dviejų ougštų, dvi vo
nios, dvi virtuvės. Vieta 
garažui. Savininkas privers
tas tučtuojau parduoti.

$14.500. Bloor — Shaw, 7 kambarių 
mūrinis namas, vandeniu, 
alyva šildomas, garažas.

$14.500. Indian Rd.—Annette, mū
rinis, 7 kamb. namas, 2 
virtuvės, geram' stovyje, 
garažas.

$14.900. Bloor — Indian Road. 8 
didelių kambarių mūrinis 
namas, alyva šildomas, dvi
gubas garažas.

$19.000. Indian Rd. — Glenlake, at
skiras, mūrinis, 9 kamb. 
namas, geram stovy, 2 mo
dern. virtuvės, garažas.
Tel. OL. 7511

SKAMBINKITE: SKAMBINKITE: SKAMBINKITE:

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
.. ■ . ■ .. \ .

tel. įst. OL. 7525

namų tel. LA. 0248.

863 BLdOR STREET WEST
(netoli Ossington g.)

1. $10.500 už 5 kambarių pusiau at
skirą namelį. Alyva ir vandeniu šil
domas. Patogu gyventi vienai šei
mai. Winona gatvėj virš St. Clair.

2. Geros biznis — restoranas ir krau
tuvė! $3.600 — {mokėjimas. 
$7.000 pilna kaino. Proga su ne
dideliu kapitalu pradėti savistovų 
biznį.

3. $4.500 — grynais, 
$13.500 —— pilna kaina.
6 kambariai. Galley gatvėj prie 
Roncesvalles. Alyva šildomas. Ga
ražas. Namas tuščios.

4. $6.000 — grynais, 
$19.500 — pilna kaina.
10 kambarių atskiras mūrinis na- 

z mos. Alyva ir vandeniu šildomos.
Garažas. 3 virtuvės. Solidus na
mas. Geras pirkinys. Augšciau 
Blooro netoli Bathurst.

5. $6.000 — grynais, 
$17.000 — pilna koina.
6 kambariai, beveik naujam na
me. Viskas yra — net ir kilimai/ 
Augščiau College 'brie Dufferin. 
Tinka tiems, kas peržiūrėję pora 
šimtų namų, vis negali išsirinkti.

6. $5.000 — grynais, 
$15.500 — pilna kaina.
9 kambariai mūriniame name. 
Grace gatvėj žemiau College.

7. $7.000 grynais už 13 kambarių su 
3 voniomis, 3 virtuvėmis, 2 gara
žais, didelį mūrinį namą. Kaina 
$22.000. Namas, kuris daro pini
gą. Dovercourt gatvėj žemiau 
Dundos.

8. $10.500 už 8 kambarių pusiau at
skirą namą. Įmokėti užteks 
$3.000, o gal ir mažiau. Har- 
bord — Bathurst.

9. $2.000 — grynais, 
$11.200 — pilna kaina.
6 kambarių atskiras ne mūrinis 
namas. Reikalingas smarkaus re
monto, nes stovis liūdnos. Brock 
gatvėje virš College.

10. $l2.500 už 8 kambarių pusiau at
skirą namą. Arti geležinkelio li
nijų — tinka tiems, kurie kenčia 
nuo nemigos. Howland gatvėj prie 
Dupont.

MIELI HAMILTONIEČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
C.

R. TESLIA
REAL ESTATE AND INSURANCE

1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 
Telefonas: 9-3558

• •

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STREET WEST * 575 QUEEN STREET WEST 
TORONTO

A. Kiršonis
OL. 7511

' 1460 Dundas

V. Morkis
KE. 0415

B. Sergantis
KE. 0415

St. West (prie Dufferin), Toronto

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED EEALTCKS

Mūsų atstovas Hamiltone: J. VALEVIČIUS,’913 Main St. East, Hamilton, Ont. Telefonas 9-4121.

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose
Morningside —- Wcndemere — 6 k. 

atskiros mūrinis namas, gara
žas, privatus įvažiavimas, tik 
$11.800.

Clinton — Bloor — TO k. mūrinis 
dujdeksas, alyva šildymas, tik 
$2.500 įmokėti, kaina $11.300.

Annette — Runnymede — 8 k. mū
rinis namas, alyva šildymas, tik 
dviejų augštų, geram stovyje — 
kaina $15.000.

Bloor — Pacific — 8 k. atskiras mū
rinis namas, dvigubas garažas 
$15.900.

Dundos — Roncesvalles — 9 k. mū
rinis namas, dvi virtuves, dvigu
bos garažas, kambariai dažyti. 
Kaina $ 16.000.

Roncesvalles — Fermcnogh — 10 k. 
atskiros mūrinis namas, dvigu
bos garažas, dvi vonios. Kai
na $17.500.

Bloor — Alhambra —- 8 k. mūrinis 
namas, vandeniu alyva šildymas, 
garažas, 5 k. su baldais, 2 vo
nios, vienas morgičius. Švarus. 
Kaino $17.800.

Bloor — Quebec —• 10 k. atskiros 
mūrinis narnos, vandeniu alyva 
šildomas, trys mūriniai garažai. 
Kaina $18.000.

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Įstoigo)

1 ST. CLAIR AVE. W. 
TORONTO

Tel. KE. 7941, nomų tel. LL. 4744
Nerodę monęs įstaigoje, malonėkite 

poVkti savo telefono numerį.

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais

Jums patarnaus '

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND ‘
Real Estate

1130 College St., 
Toronto, Ont

it ai. keramika' 
nai.tvtuvifajs

jgAŪTŪttAUSIOS RŪiUSMtKOĮĮ
f^^RAHKDRAK'U. gAMINIĄĮ^

]wn sidabro į
odos ir meno L—... -

kitų tautu klasikines muzikos

Mann & Martel
REALTORS 

2336 BLOOR ST.West, prie Windermere. Tel. MU. 8255

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo-pardavimo ištaiga.
Galimas pasirinkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis. <

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$10.500. Runnymede — Annette. 6 k., mūrinis, gerai užlaikytas namas vie
ta garažui; įmokėti $3.000.

$11.000. St. Clarens — Bloor. 7 k. namas, vandens šildymas, 2 garažai; įmo
kėti $3.000. .

S13.500. Rusholme — College, 7 k., mūrinis, atskiras namas, alyvos šildymas, 
garažas; įmokėti $3.500.

$14.900. Runnymede — Annette. 7 k. mūrinis, 2 virtuvės, labai geri kamba
riai, alyvos šildymas, garažas; įmokėti $5.000.

$16.500. Bloor -— Windermere. 7 kamb., atskiras, mūrinis, vandeniu šild., 
vidus reikalingos pagražinimo. Garažas. Įmokėti $5.000.

$16.500. Bloor — Pacific; 9 kamb., atskiras, mūrinis dupleksas, vandens - aly
vos šild., labai geri kamb., geros pajamos; įmokėti $6.500.

$19.500. Ossington -— College, 10 komb. mūrinis, atskiras, vandens šild., 
3 virtuvės, geros pajamos. 2 garažai; įmokėti $8.000.

$18.500. Bloor — Traymore. 6 k. mūrinis, atskiras, puikūs kambariai, van
dens - alyvos šid., garažas; įmokėti $9.000.

$24.500. Grenadier — Roncesvalles. 12 k. mūrinis, atskiras, 2 virtuvės, 3'vo* 
nios, 2 garažai. Geras pajamų namas; įmokėti $ 10.000.

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauju 
mūsų atstovas

J. T A M U L I O N I S
Telef. įstaigos MU. 8255, namų telef. OL. 8074

JOHN J. ELL1S
REAL ESTATE

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8000

-..•/?

įgyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma auga sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku Čia rasite didžiausį namų ir kitokių nuosavybių pasi
rinkimų. Kiekvienu laiku šimtai namų visuose Toronto rajonuose. 
Ypatingas mūsų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriamas patarnauti 
klijentams norintiems įsigyti namus High Parko rajone.

i ŠIUO TARPU NEDAUG, BET VERTINGŲ NAMŲ

DUNDAS — MONTROSE

$15.000, įmokėti tik $2.500. Atskiros mūro nemos, 8 komborioi ir golimybe 
krautuvei, alyvos Šildymas, dvigubas garažas.

MAPLEWOOD — PINEWOOD

$19.000, įmokėti $7.000. Visai atskiros, gero mūro namas—dupleksas. 8 kom
borioi per du augštus, vandens-alyvos šildymas, nepereinomF kambariai, 
du garažai, privatus įvažiavimas.

INDIAN RD. — GEOFFREY

$21.500, įmokėti $7000- Visai atskiras, labai gero muro namas, 10 kamba
rių ir erdvus šildomos vasaros kambarys bei grožiai įrengtos poilsio kam

barys, garažas su privačiu įvažiavimu, gražus kiemas.

INDIAN RD. — HIGH PARK BOULEVARD

$29.800, įmokėti opie $10.000. Visai atskiras gero muro namas — tripleksas, 
,16 kambarių ir 2 vasaros kambariai, vandens-olyvoos šildymas, gara
žui vieta. Dar vienv butų galima įrengti rūsyje. Solidus namas — plieno 
balkiai. z

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

R. ŽULYS
383 Roncesvalles. • Telef. OL. 6321 • Buto tel. EM. 3*6711

W . V

Stambiausias Toronto 
Realtorius

K

383 Roncesvalles Avė. 
LA. 8000

Mūsų firma su keturiomis 
kontoromis Toronte ir virš 100 
tarnautojų tikrai gali pasiūly
ti patj flidžiausį namų ar biz
nių pasisirinkimą.

Šios savaitės pavyzdžiai:
$36.000 pilna kaina. Didelis, kampi

nis 3 krautuvių namas Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neaugŠ- 
tas įmokėjimas.

Įmokėti $10-15.000. Tikrai gera pro
ga nusipirkti gerą, 18 metų se
numo, 2 butų namą ir self-serv
ice krautuvę-grosernę. Savaiti
nė apyvarta apie $3.000.

Churchill — Dovercourt,.........
$14.000, įmokėti $3.500-4.000, 
didelis,* šviesus, mod. virtuvė, 
9 kamb. namas, /atskiras įvažia
vimas. Viet 5 garažams.

Havelock — Bloor,
$12.600, įmokėti $3-3.500, 
naujas pečius, garažas, didelis 
kiemas. Arti parko. Priedo apy- 
naujis šaldytuvas ifvirt. krosnis.

Visus Jūsų nekilnojamo turto 
pirkimo, pardavimo ir iškeiti
mo rūpesčius patikėkite kreip
damiesi į ........

Vytautas LUNYS
asmeniškai ar telef. LA. 8000

Buto tel. LY 2048.

Didžiausias namų 
pasirinkimas •

visuose miesto rajonuose!

Tik paskambinkite kiek Jūs turi* 
te įmokėjimui pinigų — mes pa* 

rodysime Jums namą!

$11.500, Bloor — Pocific, 8 komborioi 
per 2 ougštus,* 2 gorožoi. įmokėti 
$3.400.

$13.500, Bloor — Ossington, mūrinis, 
atskiros, 7 komb. per 2 augštus, 
vandeniu-alyva šildomas, įvažia!- 
yimasį kiemą.

$14.000, Bloor — Crowford, 8 kamba
riai, mūrinis, gerame stovyje, 2 ga
ražai, žemas įmokėjimas, 1 morgi
čius.

$15.000, Parkdale rajone, mūrinis, 9 
kamb., 2 virtuves, garažas.

$16.500, Bloor — Marguorette, mūrinis, 
atskiros, gero plano, aliejaus šil
dymas, garažas.

$17.000, High Pork rajone, mūrinis, at
skiros, 8 kam. per 2 augštus, gera*, 
kiemas, privatus įvažiavimas, gara
žas.

$17.800, Bloor — Indian Trail, mūrinis,
• 9 kamb., * vandeniu-aliejum šildo

mas, 2 vonios, garažas. Parduoda
mos su baldais.

$19.800, High Park rajone (Wright 
Ave.), atskiros, mūrinis, 10 komo., 
3 virtuvės, vandeniu šildomas, ga
ražas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7341 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

PERKANT - PARDUODANT 
namą ar kitokią nuosavybę kreipkitės į 

LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
REAL-ESTATE

& BUSINESS BROKER
1333A Dundas St W., Toronto

OL. 8443 — OL. 8444

Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks infor
macijas lietuvių kalboje ir mielai Jums patarnaus pirkimo- 
pardavimo atveju. i

MES PATARNAUJAME
SKUBIAI

TEISINGAI
SAVO KALBOJ

$500 — $1.500
Galite gauti per mūsų biurą, 
tik už Jūsų parašą, be žirantų, 
jei Jums trūksta pinigų įmokė- 
jimui perkant namą.

MŪSŲ PRITYRŲ TEISININ 
KAI pigiai, sudaro pirkimo — 
pardavimo dokumentus.

Mūsų agentai visad pasirengę Jums patarnauti 
W ’ • • 'r ' ♦

P. DAMBRAUSKAS F. JONYNAS
Biuro tel. OL. 8443 Biuro tel. OL. 8444 

Namų JU. 6198 • Namų OL. %636

V. JUČAS
Biuro tel. OL. 8444 

Namų OL. 6718

John J. ELLIS
REAL ESTATE 

1072 BLOOR ST. W. — Tel. MEIrose 2471

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą 
Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei ple
čiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo me
tu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. 
Į dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi
mui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas 
tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

’ PALMERSTON — QUEEN
.000, įmokėti $3.000. Likusi sumo vienu otviru morgičiu. 9 kamborių, dvie

jų augštų namas be rūsio. Dvi virtuvės.
KING — BATHURST

.000, įmokėti tik $2.500. Visos mūrinis pusiau atskiros, 9 kambarių, dviejų 
ougštų. Šildymas alyva. Koridorinė sistema.

GLADSTONE — BLOOR
0.500, įmokėti tik $2.000. Pusiau atskiros mūrinis, 7 komb. narnos su nuo

mininkais. Trys gorožoi. Privatus įvažiavimas.
NIAGARA — QUEEN

2.900, įmokėti tik $3.500. Pusiau atskilos, gero mūro, 8 komb. narnos su 
alyviniu apšildymu. Tikrai vertas pirkinys.

HAR8ORD — SPADINA
4.000, įmokėti opie $5.000. Vandeniu-alyva šildomas 11 kamborių namas 

su dviem virtuvėm. Lobai patogus išnuomavimui. Yra garažas.
GLENLAKE — CLENDENAN f

4.000, įmokėti opie $4.500. Pusiau atskiros, stiprus, gtožių plytų, 6 komb. 
namas. įstiklinto veranda. Lietuvių mėgstamos distriktas.

GILMOUR — ANNETTE •
5.500, įmokėti $5-6.000. Visai atskiros mosyvinis*9 didelių kambarių muro 

namas. Koridorinė sistema. Yra garažas ir vieta antrom. 3 virtuvės. Pare
montavus butų tikrai vertingos turtas.

DOVERCOURT — DUNDAS
B.000 su didesniu įrx>kėjimu ir labai lengvom išsimokėjimo sglygom. Mūrinis 

13 lobai didelių kambarių namas, šildomas vondeniu-olyvo. Keturios Vir
tuves su sinkom Labai tinkamas nuomavimui. Savaitinės pajamos virš 
$80. Dvigubas garažas.

Mielas Bičiuli! Jei nori pilieti namą, bet kokį biznį, ūkį 
ar ieškai paskolos, pats atsimink ir savo pažįstamiems 
primink, jog šiuose reikaluose Jums — be jokio įsiparei* 
gojimo iš Jūsų pusės—visada mielai patars ir patarnaus

P. LEONAS
agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!
* i -♦«

' 1072 BLOOR ST. W. — TA ML 2471, toto Hl KL 7423.
............................................. .... ..... .................. . , . ..........  .... „ ..... _ * ...
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

REAL ESTATEMann & Martel

. TEVIBKES ŽIBURIAI

1245 BLOOR ST. W. (prie Lansdowne) Tel. OL. 8481
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo- 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$1.000 įmokėti, $5.500. keele-Low- 

rence; modernus, nepilnai už
baigtos, natujas bungalow, gara
žas, didelis sklypas.

$2.500 įmokėti, $11.000; Eglinton r., 
. gražus, modernus bungalow, ga- 

-i^/ąžas, prie susisiekimo.
$1.900 įmokėti, $8.900; High Park- 

PundaS^ Š k., garažui vieeaz 
vertęs dėmesio.

$2.900 įmokėti, $10.000; Dovercourt
? —Bloor; 7 k., garažas, atskiras, 
' iššnekėtas.

$3^500 jtnokėti, $l k500; Delaware-
Bloor; 6 k., mūrinis, geras pla
nas, garažas, alyvos šildymas.

$2.900 įmokėti, $1 1.800; Dufferin—
College; 6 k., mūrinis, garažas, 
alyvos. šildymas.

$3.500 įmokėti, $14.000;, Euclid —
College; 10 k., atskiras, mūrinis, 
alyvos šildymas, 2 garažai.

$2.900 įmokėti, $9.800;’ High Park
—Westminster; 6 ~k., garažui 
vieta, pitna izoliacija.

Tarime pasiūlymų: įvairiausių biznių, formų, gazolino stočių, žemės sklypų 
ir ’tt. Suteikiame paskolas ir morgičius. . ?

* M Ū S Ų » A T S T O V. A S. ....

$3.900 įmokėti, $19.500; Centrinio- 
me r., 13 k., atskiras, mūrinis, 7 
garažai, 4 virtuvės, 3 prausyk- 
ds. ’

53.500 {mokėti, $12.800; High Park 
—Indian Rd. Cres.; 8 k., mūrin., 
2 virtuvės, didelis sodas. ,

$4.900 įmokėti, $17:000; BioJjr — 
Runnymede; ? k:, atskiras, pui
kus mūras, stilingas, alyvos, šil
dymas, garažas, žaidimų k. rū
sy, 2 modernios vTHUvės.

$4.900 įmokėti, $17:900; High Park 
—Humberside; 9 ' k., atskirus,, 
mūrinis, vandeniu šildomas, 2' 
modern, virtuvės, 2 garažai, pri
vatus įvažiavimas.

$4.900 įmokėti, $19.900; High Park 
—Sunnyside; - 12 k., vandeniu- 
alyva šild., garažas, privatus įva
žiavimas, 2 virtuvės.

$3.000 įmokėti, ?; Melrose — Duo
das; prie pat lietuvių bažnyčios;
9 k., mūrinis, 2 labai mod. vir-- 
tuyės, alyvos Šildymas.

mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir padės išsirinkti.
‘ z Prašom kreiptis i jį asmeniškai arba v

Telefonas įstaigos OL. 8481 .........................Namų ME. 0667

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto.reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial lnt< Collision
* - * ♦

Pilnas DVCO ir DELUX PATARIMAI .DUODAMI
. 'užbaigimas. VELTUI

Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561-567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair Namu tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT.

TEL. Junction 4773

Sav. G. KERAITIS

V isų rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

L Al KilO DIN IN K
turinti 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

i

I

$11.500 — Bloor-Lansdowne — 6 k. 
pusiau atskiras mūrinis namas, 
vieta garažui. Įmokėti $2.000.

$11.500—Runnymede-Annette, mū
rinis 6 kamb. pusiau atskiras. 
Didelis kiemas. Garažas. įmokė
ti $3.800.

$15.500 — Marion prie Rances var
les, 8 k., pusiau atskiras, vieta 
garažui, {mokėti $5.000. Balan
se viena atyira skola.

$15.500 — Annette-Ruhnymede, 9 
k. atskiras, mūrinis, 3 virtuvės, 
garažas. įmokėti $5.500.

$16.000 — Dunda s-Howard Park, 9 
kamb. pusiau atskiras, dvigubos 
garažas. Įmokėti $5.500. Ba
lanse viena atvira skola.

$19.500 — Quebec-High Park — 10 
k. atskiras, mūrinis, šoninis įva
žiavimas, didelis kiemas, 3 ga
ražai. Įmokėti $7.000.

$20.000 — Wright-Roncesvalles — 
10 kamb. atskiros, mūrinis, 3 
virtuvės, vandeniu šildomas, 
įmokėti $7.000.

$25.000 — Annette-Clendenan — 
12 kamb., vandeniu šildomas, 
atskiras, mūrinis. Šoninis įvažia
vimas. 2 garaž. Įmokėti $8.000.

$26.500 — Indian Rd. — 14 kamb., 
atskiras, mūrinis, vandeniu-oly- 
vo Šildomas, 3 virtuvės, garažas, 
pajamų namas. Įmok. $ 10.000.

ir daug kitų namų, didelių ir mažų, 
įvairiomis kainomis visuose lietuvių 
mėgiamuose rajonuose.
Nuosavybę perkant, parduodant ar 
keičiant visas informacijas Jums su
teiks ir mielai patarnaus

Jonas Baltakys
1675 BLOOR ST. W. Tel. KE. 7941 

Namų tel. LL. 8310

961-A BLOOR ST. W., (prie Dovercourt) Telef. LL. 8871
“Clare’s Beauty Parlour”

daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir 
dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.

Dirba kvalifikuoti specialistai. Prašoma užsisakyti iš anksto 
Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

FRANK COCH ULIS '
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 

Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.
Atidaryta iki 7 vai. vak. - 272 ’-i QUEEN ST. W., Toronto

J YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowel! Ave., Tel.: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

i šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešra».
< Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams. <

Visų mažos
PuŲyninkas: Ąr esi patenkin- 

tas mastu?
Naujokas: Taip, tamsta pul

kininke!
Pulkininkas: Ar viskas tvar

koj? Ar nebūna taip, kad vie
nas gauna didelę mėsos porciją, 
o kitas mažą? ’

Naujokas: Ne, pone pulkinin
ke, kiekvienas gauna mažą!

Dar geresnė vieta
Du “susirgę” meile bėgdavo

Būtų sunku
— Kaip, tamsta suki savo ci

garetes rankomis?
— Deja, kojomis man būtų1 

per sunku.
Ką duoti?

— Žinai, Jonuk, šitie vaiku
čiai yra našlaičiai — neturi nei( 
tėvelio, nei mamytės, neturi ir. 
tetos Julės. Gal tu norėtum 
jiems ką nors duoti.

— Kažin, mamyt, — sako vai
kas pagalvojęs — o kad mes

PRANEŠU savo gerb. pacien
tams, kad nuo š.m. rugpjūčio 
mėn. 30 d. iki rugsėjo mėn. 13 
d. išvykstu atostogų, todėl ma
no įstaiga šiuo laiku bus už
daryta.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
prie Huron gatvės 

Toronto

Dr. 'A. Valadka.

Dr. N. Novošickis

Priimamos vai.: nuo 1-4 ir 5-8 
vai. pp. Kitu laiku pagal su
sitarimą.

EM. 6-5793

į Terminai geležinkelio stotį ir, j taip dovanotume jiems tetą Ju- 
apsimetę vienas, važiuojančiu, o {lę? • • • 
kita lydinčia, prieš išvažiuojant 
kiekvienam traukiniui, tarpdu
ryje alpdami ilgai bučiuodavosi.

Po kelių “išvažiavimų”, kom
binaciją pastebėjo nešikas ir pri
tykinęs patarė: “Eikite ant 
Penktosios. Ten busai važiuoja 
kas 3 minutės”.

Paverčia skysčiu
Simas vis dar tebegėrė vieną 

butelį vyno paskui kitą. Rimas 
stebisi. Ką gi tu čia visą lai-

Augštas lygis
Svetys viešbuty apmoka są-’ 

skaitą. Nustebęs, kad sąskaita 
tokia didelė, jis kvitą rašančiai 
tarnautojai sako:

— Ką čia tamsta turi ant kak
lo?

— Grandinėlę, — atsako nu
stebusi mergaitė. "— O kodėl ' 
tamsta klausi?...

— Matai, tamsta, čia pas jus 
viskas - tokio augšto lygio, kad, 
sakau, gal tai kojaraištis...

Pasiliko ateičiai
Jaunai mergaitei piršosi jau-

LIETUVIS DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST A 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

Priėmimo vai. nuo 9 v. iki 5 v.v.
* pagal susitarimą.

ir

buv.

219

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas,

Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

St. Clair Ave. W. Toronto, Ont.
Susitarti telefonu RA. 0237 
Kalbama lenkiškai ir rusiškai

“Tu gi pats matai, — šypteli | 
Simas. — Aš paverčiu pinigus, 
skysčiu. nas pUįkus vyrukas ir pagyve

nęs ponas. Visų, ir jo paties nu-
Žmona (vyrui, vėlai grįžtan-'

čiam iš karčiamos):
Palauk, tu, pijoke, valkiojies 

naktimis, bet kai numirsiu, tai 
mano dvasia vidurnakty tau 
pasirodys!

— Veltui grąsinimai, mieloji. 
Vidurnaktį aš niekad namie ne
būnu, — atsakė vyras.

Dr. A. Ratinow
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse 
Vidaus ligų specialistas: širdies asi . 

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708.

Dr. MICHAEL BALKANY
Moterų ligų ir gimdymo specialistas. 
Buvęs Budapešto ligoninės vedėjas ir 
vienas iš Miuncheno universiteto mo
terų klinikų asistentų.
202 ST. CLAIR AVE. W., TORONTO 

prie Avenue Road
Tel. RA. 9632 ir HU. 7341

Priėmimo vai.: 3-6 vai. pp., trečiadie
niais 3-8 vai. pp. Priimama susitarus 

telefonu.

Nėra pavojų

DOMESIO! DĖMESIO!

VALGYKLOJE ‘‘BALTIC”
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamina prityrusios virėjos. - - - - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

Dr. RICHARDS SULTMANIS
GIMDYMO PAGALBA 

PRIIMA IR LANKO LIGONIUS NAMUOSE

RAXLEN KLINIKA, TORONTO
500 PARLIAMENT STREET

• Pirmadieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6:30-8.30 vai.
Antradieniais nuo 1-4 p.p.
Trečiadieniais nuo 9-12 ir 1-4 vai. p.p.
Ketvirtadieniais nuo 9-12 vai.
Penktadieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vai. vok.
Šeštadieniais nuo 9«-2 vai. p.p. _

Telefonai? klinikos PR. 4467, namų Ml. 8880.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
; ŠERKŠNYS ANTANAS
Taiso įvairių rusių laikrodžius. Darbas garantuojamos 1 metus.
Taip pat taiso auksinius žiedus ir kitus aukso išdirbinius. 

256 CRAWFORD ST. TORONTO (Dundas St. W. kampas)

LIETUVIU BALDU KRAUTUVĖ

MOHAWK FURNITURE CO
2448 Danforth Ave., Toronto. Tel. OX. 4444 
Šią savaitę turime didelį pasirinkimą kilimų, linoleumu, kny
goms spintų, kambariams stalų ir kėdžių bei Continentalinių 
lovų, taip pat turime miegamųjų komplektų, sofų, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų, siuvamų mašinų ir vaikų baldų bei- 
vežimėliu

Teirautis pas J. Aukštaiti.
\ LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA

Krautuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S 
MEAT MARKET

stebim ui, ji pasirinko vyresnįjį.
Po vestuvių patenkintas vyras 

linksmai paklausė žmoną:
— Sakyk, kodėl tu visdėlto 

mane pasirinkai?
— Žinai, man buvo gaila to 

puikaus jaunuolio. Čigonė man 
išbūrė, kad aš turėsiu du vyrus. 
Jis gal dar nepasens...

Visai teisingai
Į* kino teatrą eina ponia su 

.šuniuku ant rankų. Tvarkdarys 
ją sulaiko:

— Atsiprašau, ponia, šunis im
ti su savimi į teatrą neleidžiama.

— Kaip kvaila. O kas gi jam 
gali atsitikti?...

Šunybė
— Patark man, Maryte, kokią 

šunybę galėčiau iškrėsti savo 
sužadėtiniui?

— Parodyk jam savo metri
kus!'

Yra išeitis
Škoto žmona skundžiasi vyrui:
— Aš visiškai neturiu kuo ap

sivilkti.
— Žinai, brangioji, o kad tu 

vyktum į Londoną. Ten tokių 
ieško į..revues. = . .. ... . -

Visada
Kreditorius, pamatęs linksmai 

nusiteikusį savo skolininką prie 
Mičigano ežero:

— Ponas Petrai, kada gi jūs 
galvojate savo skolą sumokėti?

— Visada, mister Jonaiti, vi
sada galvoju!

THIS HANDBOOK
FOR AMBITIOUS MEN

. J . s i w

730 QUEEN ST. W. - - - TORONTO, ONT. 
Telefonas EM. 4-8080 • "$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks1 nemažiau kaip už $50

Mes dirbame 24 valandas

Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, -kraujinės, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. taukų. Didelis mėsos ir kt. mėsos gamintų pasirinki
mas. Speciali karšta dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, oland. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir rolmopsai, Ementhaler ir Šveicariškas sūris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir tt.

57R OUEEN ST. W
Mūsų krautuvė dvejose vietose:

749 QUEEN ST. E., 
TeL RL 5804

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeinn: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille loves 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių^ kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai- 
Irymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
<39 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-8694

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!! !
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiirtame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda M’> 
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Spėcialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų. 
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557 

30 metų valymo patyrimas 
. —h

r-s

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

Telef. kobinetas EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
šeštadieniais nuo 11-3 vai.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794
Toronto

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

Priėmimo vai.: 2-4.30 ir 7-9 vai. pp.
386 Bathurst St. Toronto

Telef. EM. 8-1344

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems okių defek- 
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumo. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Tel. RA 3924

Dr. F. Tickett
Gydytojas

■ ir .
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St. W. Toronto 

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais oagal susitarimq-

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING ;
312 Bathurst St. Telef. EM: 3-6373 

(at Dundas)

ELEKTRIKAS
J. VAITKUS

Instaliuoja namus, daro elektros sro
vės pakeitimus senuose namuose, pri
jungia elektr. vandens šildytuvus ir 
elektr. krosnis, bei kitus elektros in
staliacijos darbus.

88 SPENCER AVE. 
Toronto

Telefonas ME. 3809

LICENZIJUOTI
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTH AVĖ.
Telefonas KE. 7808. ' ’tu

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
. <? ■

Teisininkas —
Advokatas — Notaras

fnee.f
Have you had 
your copy?

120 pages of guid
ance to best-paid 
positions. Up-to- 
the-minute infor
mation for men 
who want to climb 
to the top. Tells 
how to get promo
tion, security and 
better pay through

home study courses. This hand
book “Engineering Opportuni
ties” is free and entirely with
out obligation. Send the cou
pon. Make this 
Describes over 
including:

CivW 
Mechanical 
Electrical 
A.M.I.C.E.
A. M.LMech.E.
B. Science

— SEND COUPON
Canadian Institute of Science and Tech
nology Limited, Garden Building.
263 Adelaide Street West, Toronto, 
Please forward free of cost or obligation 
your handbook, ^ENGINEERING OPPOR- I 
TUNITIES'
Name...
Address.
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I interested in

your big year! 
ninety courses

Structural 
Aeronautical 
A.M.Brit.I.R.E. 
Electronics 
A.F.R.Ae.S. 
Building
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. DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmodie-
niois, ketvirtodieniois priimo torp 7-9.

386 Bathurst St. Toronto
Tel. EM. 4-6515

STANLEY SHOE STORE
Augščicusios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

prie Gladstone

DĖMESIO!

ATLIEKU VISUS MEDŽIO 
DARBŲ PATAISYMUS IR. 

įtaisau virtuvėms spinteles, uisokydo- 
domos reikalingas medžiagos. Taip 
pat dirbu pagal užsakymus paveiks- 
toms or nuotraukoms rėmelius.

SkomMnti KE. 7824 - V. TIKUIUS 
351 Devercourt Rd., Toronte

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u: 

europietiŠkus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės sroves 

. motorus.
Be to, opimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO 
. ............. ■■■ II. , .... ė

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

DANIEL D. STOKAI

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kolbomis 

Room 204, 221 Victoria St 
OHUe EM 6-1753. Re». tel. LY 5797

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta;

batų krautuvė
Perduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla-' 

taus EE—EEE dydžio.
Lietuviams nuolaida! Prašom įsitikinti
1414 Dundas St. West. Toronto

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715 '

D ė nxe šio! '
Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radisto- 
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus
Pranešu klijentams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto, telef. LU 4576
ANT. JUOZAPAITIS

1
t



WRCNTO, Ont.
Pamokos prieš Sutvirtinimo

Priimantiems Sutvirt. Sakra
mentą parengiamieji katecheti
kos kursai šv. Jono Kr. lietu
vių parapijoje vyksta antradie
niais ir penktadieniais 7 vaL vak. 
Registracija norinčių priimti S. 
Sakramentą bus vykdoma dar vi
są šią savaitę.

Kanados lietuvių kunigų 
suvažiavimas

Aptarti liet mokyklos * 
reikalai

Besiartinant mokslo metams 
praėjusį savaitgalį šv. Jono Kr. 
par. klebonijoje įvyko Toronto 
Maironio vardo liet, mokyklos 
Tėvų Komiteto posėdis. Aptar
ta mokytojų kvietimo klausimas, 
mokslo metų pradžia, apsvarsty
tos gairės sekantiems mokslo, 
metams. Kaip artimiausią kon
kretų uždavinį komitetas nuta
rė artimiausioje ateityje įsteig
ti specialų vaikams knygyną — 
jaunimo biblioteką, pirmai pra
džiai paskiriant iš mokyklos ka
sos $100. Komiteto pirm. A. Gu
revičius buvo įgaliotas užmegsti 
ryšius su įvairiomis liet, knygų 
leidyklomis knygų parinkimo 
klausimu. Komitetas, įvertinda
mas p. Merkelienės gražų darbą 
mokant mokyklos vaikus tauti
nių šokių, mokyklos vardu, nu
tarė jai įteikti $50 čekį.

— sielovadinės studijų dienos 
šiais metais įvyks rugsėjo 9-10 
d. Marylake pas Tėvus Augusti- 
jonus, 23 mylios nuo Toronto, 
prie miestelio King. Suvažiavime 
dalyvaus J.E. vysk. dr. Vincen
tas Padolskis. Paskaitas skaitys 
kun. dr. Pranas Gaidamavičius- 
Gaida. Atvykusius į Torontą ir 
neturinčius automobilio bus 
stengiamasi nuvežti į Marylake. 
Iš Toronto išvažiuosime 10 vai. 
Kreiptis: 941 Dundas St. W., To
ronto. Tel. EM. 4-7646. Platesnė 
informacija ir suvažiavimo dar
botvarkė bus pasiųsta kiekvie
nam asmeniškai.

Kanados Kunigų Vienybės 
Valdyba.

Šeštadienį, rugpiučio mėn. 29 d. smagią Ir didelę gegužinę 
rengia Hamiltono lietuvių parapija.

Gegužinė įvyks “The Barn” vienkiemyje, prie Queen Elizabeth autostrados, tarp Toronto ir 
Hamiltono, ten pat, kur buvo Tautos Fondo gegužinė.
Į šią puikią gegužinę nuoširdžiai kviečiame visus tautiečius. Gautas pelnas — naujosios baž
nyčios skoloms padengti. Gros Benni Ferri orkestras geriausiame sąstate, bus kartu įdomi ir 
įvairi programa. Blogam orui esant—šokiai vyks salėje!

PASTABA: Iš Homiltono vožiuoti 2-ru keliu Toronto kryptimi, o Burlington miestely įsukti į Queen-EIizobeth; ties tre
čiomis judėjimo šviesomis, skaitant nuo Homiltono, pasukti į kairę, i 25 kelią. Pogožiovus šiuo keliu Va mylios •— ge
gužines vieta. Važiuojantiems iš Toronto, vykti Queen Elizabeth Homiltono kryptimi, o ties Freeman judėjimo šviesomis 
pasukti į dešinę, j 25 kelią. Gegužines vietą rodys tautinės spalvos. Veiks įvairus bufetas! Stipriems gėrimams
gautas leidimas. Pradžia 2 vai. p.p. pabaiga 11.30 vai. vak. .

Hamiltono lietuvių parapijos komitetas.

\ MONTREAL, Cue.

KLB Šalpos Fondo Toronto 
Apylinkės Komitetas 

skelbia BALFo įgaliotinio Vo
kietijoje I. Rugienidus laišką:

“Jūsų gegužės 27d. laišku pra
neštus ir gautus $150 arba DM 
626, 75 padalinau per mūsų sky
rių Šalpos komisijas neturtin
goms motinoms sekančiai?
1. - - --
2
3
4
5.
6.

Augustdorf (120 liet.) DM 200 
Pinneberg (49 lietuviai) 
Liibeck-Messen (69 liet.) 1 
Hannover-Stdcken (120 1.) 200 
Ob. Eselberg, Ulm (51 1.) 50
Mūnchen (250 lietuvių) 26.75

gatvę, sulaikydama visą'judėji-i 
mą. Sklypą pašventino provinri- 
jolas T. Jurgis Gailiušis, po to ta
ręs dar gražų ryžtingą žodį, kad ; 
prisiimtą misiją pranciškonai 
pasiryžę uoliai vykdyti, kad tiki- į 
si, jog Toronto lietuvių remiami; 
jį įvykdys, dar šiais metais pra- j 
dėdami statybą bei pastatydami! 
rūsį-salę, į kurią bus perkeltos. 
pamaldos. Viskas buvo baigta 
Tautos himnu.

Naujosios parapijos organiza
toriams iškilmės, beabejo, sutei
kė raminančių ir padrąsinančių 
vilčių tiek dalyvių gausumu, tiek 
pirmosios rinkliavos vaisiais. 

_____ r_______  . j Suaukota išviso $2678.17.
perkeltos į College k. teatrą, Tėvas Provincijolas, jį atlydė- 
esantį visai-arti bažnyčios skly- ję TT. Leonardas, Ambrozijus ir 
po. Kad ir ne bažnytinėje aplin- brolis Chortulanas grįžta į JAV, 
koje, šventė prajo labai įspūdin- o T. Pijus Šarpnickas liko To
gai. Žmonių prisirinko pilnutė- ronte pagelbėti čia jau anksčiau 
lis teatras su kaupų gal apie įsikūrusiems TT. Bernardinui ir 
2000. Šv. Mišias atlaikė svečias Placidui. Tuo būdu dabar Toron- 
iš Brooklyno T. Ambrozijus Pra- te nuolat gyvena trys pranciško- 
kapas, pamokslą apie Bažnyčios nai, o ketvirtasis, T. Petras, at- 
vaidmenį lietuvių gyvenime pa- važinėja pagalbon iŠ St. Cathari- 
sakė T. Leonardas Andriekus. nes.
Po 15 min. pertraukos įvyko baž- Toliau Prisikėlimo parapijos 
nyčios statybos piniginio vajaus sekmadieninės pamaldos /bus 
atidarymo aktas, kurį pravedė i Įprastoje vietoje, Parkdale k. te-

S.m. RUGPIŪČIO 30 d., t.y. SEKMADIENI, 
Hamiltono Lietuvių Sporto Klubas “Kovas” rengia

Pašventintas Prisikėlimo 
bažnyčios sklypas

Po trejeto mėnesių paruošia
mųjų darbų Tėvai Pranciškonai 
pereitą sekmadienį iškilrfiingai 
pašventino naujosios lietuvių 
Prisikėlimo parapijos bažnyčiai 
nupirktą sklypą, kartu pradėda
mi ir piniginį vajų bažnyčios 
statybai.

Tos dienos pamaldos buvo

LINKSMĄ GEGUŽINĘ
p. N a rusi o ūkyje, visiems gerai žinomoje vietoje.

Autobusai išeina nuo lietuvių bažnyčių (Hamiltone ir Toronte) 
pusę antros. Maloniai kviečiame visus Hamiltono, Toronto ir 
apylinkių lietuvius.

Gegužinėje gros puikus orkestras.

50 parapijos komiteto pirmininkas j atre, ir įprastu laiku: 9.30'ir IT
100 J. R. Simanavičius. Kalbėjo Lie- vai. St.

tuvos gen. konsulas min. V. Gy
lys ir KLB Krašto Valdybos Fantai TL Namų loterijai 
pirm. J. Matulionis, meninę dalį 
išpildė liet, choras “Varpas”, 

Viso DM 626.75 i vadov. komp. St. Gailevičiaus, 
. . ,v j sudainavęs tris lietuviškas dai- 

Pridedu Šalpos K-jų pinigų is- j nas į iškilmes buvo pakviesti ir 
dalinimo pakvitavimų nuorašus.; vjsu Toronto organizacijų atstb- 
Pakvitavimų originalai su gavė-į , v

sveikinimams laiko nebuvo pa
skirta.

Po meninės programos para
pijos klebonas T. Bernardinas ~ 
painformavo dalyvius apie skly- bendruomenės 
po pašventinimo bei eisenos kių fantų, 
tvarką ir trumpai kreipėsi į. pa
rapijiečius piniginio vajaus r ei

jų parašais laikomi BALFo Įstai
goje Mūnchenę, piniginių doku
mentų byloji. Savo vardu dar 
kartą reiškiu Jums ir aukoju
siems gilią padėką. I. Rugienius”.

Tokiu būdu Toronto visuome
nės aukos Vokietijoje likusioms 
motinoms sušelpti yra j u gau- 
tos ir kaikurių pądekos, laiškai fcaiu j0 pagrindinė mintis buvo 
spaudoje paskelbti. Visiems au
kotojams ir aukas rinkusiems 
širdingai dėkojame.

Medžiotojų ir žuklautojų 
susirinkimas

Artėjant rudens medžiojimo 
sezonui ir besibaigiant žuklavi- 
mo sezonui, TM ir Ž klubo na
riai, o taip pat ir norį įstoti į klu
bą, kviečiami į visuotinį klubo 
narių susirinkmią, kuris įvyks 
rugpjūčio 30 d. 14 vai. Eietuvių 
Namuose.

Susirinkime nariai bus supa-, 
žindinti su naujomis medžioji
mo taisyklėmis ir bus aptarti ki
ti svarbūs klubo reikalai.

Klubo Valdyba.
Šv. Jono Kr. liet, parap. baž

nyčioje praėjusį šeštadienį mote
rystės sakramentą priėmė Vikto
ras Žalnieriūnas ir Aldona Ro- 
pytė. Vaišės įvyko parapijos -sa
lėje, dalyvaujant daug svečių.

Pranešimas studentams 
, Primename, kad balsavimas

- . ,.v Kanados Lietuvių Studentų Są-
ti fantai — iš P. Budreikos — jungos Valdybai išrinkti baigia- 
elektrinis skustuvas, Raščiaus ■— mas rugsėjo 1 d. Visiems užsi-

1 odinis rankinukas, O, Indrelienės registravusiems collegoms buvo .
pasiųsti balsavimo lapai su kan-! pirmas rudeninis liet, narenei- 
didatų sąrašu. Prašome visus mas įvyksta rugsėjo 12 d., šešta- 
studentus skubiai prisiųsti savo dieni.
balsus. ■ ■ ■ Sekantis parengimas toje sa-

Toronto Un-to Liet. Klubas, įėję įvyks rugsėjo 26 d.

Originališkiausias fantas TL 
Namų loterijai gautas iš S. O. 
Pranckūnų — veltui 1 savaitė 

j 2 asmenims atostogų vasarvietė-1 
je Sprinhurst 1954 m. vasarą. Ki-' 

vai, tačiau kad nebūtų gaištama,!

7 paveiksliukai, KLMoterų
-bušelis smul- didatų sąrašu.

Lietuvaitė gavo medalį
Pereitų mokslo metų gale pia

nistės D. Rautinš 9 mokiniai To
ronto konservatorijoje laikė eg
zaminus iš atitinkamų klasių 
kurso. Jų tarpe buvo Danutė 
Zubrickaitė, laikiusi • egzaminus 
už 6 kursus. Ji išlaikė labai gerai, 
gaudama pažymį 92. Tuo pat me
tu visoje Kanadoje tokiuos egza
minus laikė išviso 7000 mokinių. 
Pereitą penktadienį D. Zubric
kaitė gavo iš konservatorijos 
laišką, kuriame pranešama, kad 
jos gautas pažymys yra augš- 
čiausias ir kad jai pripažintas to
kiais atvejais geriausiai išlaikiu
siam duodamas medalis. Tokių 
medalių yra duodama visoje Ka
nadoje trys. _D. Zubrickaitei te
ko medalis, skiriamas Ontario 
provincijos mokiniams. Gali
mas dalykas, kad jai bus dar pa
siūlyta stipendija.

Tautos šventės minėjimas nu
keltas į rugsėjo 13 d. Programa 
bus paskelbta vėliau.

ApyL V aid.
Liet. Šeštadieninės Mokyklos 

mokytojų tėvų komiteto ir KLB 
Švietimo ir Kult K-jos bendras 
posėdis, naujų mokslo metų pla
nui aptarti, šaukiamas AV para
pijos salėje, rugpiūčio 27 d., ket
virtadienį, 8 vąl. vakaro.

j Rosemount šešt Liet. Mokyk
loje dirbs mokytoja Ieva Rimke- 
vičienė, tikybos pamokas dėstys 
kun. Stankūnas.

AV naujosios bažnyčios kerti
nį akmenį pašventinti atvyksta 
J. E. vyšlč V. Padolskis rugsėjo 
2 d. Pirmą mėnesio penktadienį, 
rugsėjo 4 d. J. E. laikys šv. Mi
šias 8 vai. vakare ir pašventins 
kertinį akmenį. Po pamaldų pa
rapijos salėje bus mažos vaišės 
---- kava, kurios metu svečias 
tars žodį ir padarys eilę prane
šimų.

Kviečiami visi parapijiečiai ir 
bičiuliai neparapi j iečiai daly
vauti vakaro mišiose ir pobūvy
je-

P.p.Lukošių vyresnioji duktė 
Eugenija įstojo į Karmeličių vie
nuolyną ir šeštadienį ten išvyko 
palydėta savo tėvų ir artimųjų. 
E. Lukošiūtė yra baigusi augš- 
tąjį mokslą, du metus dirbo mo
kytojos darbą ir dabar pasirįžo 
realizuoti jau nuo vaikystės die
nų įdealizuotą vienuolės pašau
kimą.

Mirė nuoširdus AV parapijos 
bičiulis šv. Willibord parapijos 
klebonas kun. T. S. Stanford. 
Palaidotas pirmadienį, laidotuvė
se dalyvaujant J. E. kardinolui.

Rugsėjo 8 d. sueina 3 metai 
nuo pirmųjų atlaikytų pamaldų 
AV bažnyčioje. ' ‘ ,

Susituokė p-lė Gotautaitė su 
F. R. Portwine AV parapijoje,

P.p. Žiurkėnai sulaukė duk
relės. '

L. Kat Moterų D-jos Skyriaus 
ruošta gegužinė'p.p. Mozūraičių 
vienkiemyje vyko labai gražiam 
ore. Šeimininkas, kilimo nuo* 
Jurbarko, nežino ar kada anks
čiau buvo tiek prigužėję svečių 
važiuotų ir autobusais- ir maši
nom. Daugeliui vieta jau buvo 
žinoma iš praleistų ten atostogų. 
Daugiausia 'grupavosi pradžioje 
upės pakrantėse ir vandenyje, 
vėliau sodybos pavėsyje, kur 
taip pat be trinties veikė bufe
tas su šviežiausiais laukų pro
duktais; Pirm. Navikėnienė pra
vedė žaidimus, kuriuose buvo 
daug geros nuotaikos ir maža 
taisyklių. Kada su bevėstančia 
vakaro saule šeimos rinkosi savo 
vaikus važiuoti namūo, Skyriaus 
V-bos moterų veidai degė pasi
sekimu ir dėkinguifiu p.p. Mo
zūraičių senajai ir jaunajai šei
mai už priėmimą svečių, p.p. 
Račiūnams už talką- jau . iš va-, 
karo paruošiant sodybą tautinė
mis spalvomis, “N.L.” už pasko
lintą -gerą muziką ir visiems, 
svečiams už atsilankymą.

UNF salėje

. KJLB Šalpos Fondo apyskaita
Nuo šių metų kovo mėn. Šal- zijoi ...........

pos Fondui pradėjus šalpos dar- f^Fui deLcukrous Vokietijoje 

bų veiklą, iki rugpiučio 15 d. 
viso gauta aukų:

KLB Mot. D-jos Toronto sk. $25.00 
KLB Windsoro Apylinkės.. .. 
J. Matulionio, J. Beržinsko 
V. Vasiliausko..... .....
P. Anysienės .......... .. .. .i. 
KLB Windsoro Apylinkės . 
Al. Štuopienės, A. Frenzelio 
O. Margienės ... ..............
KLB Hamitlono Apylinkės .. 
E. Vaitkūnienės .. ... .. - t.. 
Nžeinomo lietuvio .............
KLB Wellondo Apylinkės . 
$F Toronto Apylinkės per 
p. Vaidotą .............. ..........
KLB Fort William Apylinkes 
KLB Edmontono Apylinkės.... 
A. Staniūnienės ........... 
SF Toronto Apylinkės . 
KLB Winnipego Apylinkės . 
KLB Otavos Apylinkės ......

$1.246.00
' ^Išleista

KLB Mot. D-jos Toronto skyriui 
pageidaujant, pasiųsta Huntlosse 
Tbc sanat. lietuviams ligoniams 
per sanat. seniūnę p. Sakalauską $25.00 
Windsoro Apylinkei pageidau
jant, pasiųsta Vasario 16 gimno .į

...... 98.50
1000.00 

$1.123.50
100.00 Svarbus Šalpos Fondo užsi

mojimas — pasiųsti papiginta 
'9'00 kaina cukrų, ‘ tebevargstantiems 

100 00 tremtyje lietuviams, dėka aukas 
į suteikusių lietuvių, jau atlitkas, 

6.00 už ką Šalpos Fondo Centro Ko- 
200.00 mitetas, reiškia nuoširdžią padė- 

200'ką aukas prisiuntusių apylin- 
40 00 kių valdyboms ir visiems auko

jusiems lietuviams.' 1
320.00; Tolimesni šalpos darbai sku- 

50 00 į biausi-yra — Vargo mokyklų Vo- 
5 00 kietijoje palaikymas ir galimai 

....' 200.00 ' greičiau pasiuntimas taukų, ne
laimingiesiems lietuviams, tebe- 

į vargstantiems tremtyje.
1 Visos , KLB-Apylinkių Valdy
bos ir bendrai visi lietuviai ma
loniai prašomi. telkti įvairiais 
būdais aukas, kad kUogausestiį 
skaičių tremtinių būtų gailina 
sušelpti. : .? < j \ / į-
; KLB ŠFondo C. Komitetas.

ir

ir-

45.00
60.00Sekantis parengimas toje sa-

Dar nevėlu. Nauji fantai pri
imami TL Nraštinėje. TLN.

“Dainos” narių dėmesiui
Susirinkimas įvyks š. m. rug- 

piūčio 29 d. 3 vai. p.p. pas narę 
Oną Kalinauskienę, — 23 Im- 
vermay Ave. Vykti iki Bathurst 

į prašydami, yra jau įdėję į tą rei- i St. Clair, imti autobusą “Shep-. 
į kalą'nemažai pinigų, yra nupirkę į pard” ir važiuoti iki Wilson Ave.; 
i. bažnyčiai sklypą ir klebonijai J • .;/■''Į j 
namus tinkamiausioje vietoje,' RĖiKALlNGA darbininkė restorano 

kokią tik buvo galima rasti, o to- į s,^T^Em!’ 6 009l'.S QUee"
limesnis statybos reikalas yra i —————————----—
iau pirmiausia pačiu parapiiie- ! Išnuomojamas didelis butas IŠ 2 kamb. ir 

virtuvės III ougšte, be baldų. Nuolat į 
karštas vanduo. Tel. ME. 4469

kad, prisiėmę vietos ganytojo 
pasiūlytą naštą suorganizuoti 

_ , - _ , m , antrąja lietuviu parapiją, T.T. 
A 1 • 1’ Fondo Toronto i prancjgj.011aį jįrijO jį.
Apylinkės Komitetas.

Pradeduamas bažnyčios 
remontas

Toronto Arkivyskupijos Kuri
jai leidžiant, šią savaitę prade
damas šv. Jono Krikštytojo liet, 
bažnyčios remontas. Bažnyčios 
viduje bus pertvarkomi visi lan
gai, perkeliamas altorius į kitą 
bažnyčios galą, pastatant vargo
nams ir chorui viskas, atnauji
nant grindis, suolus, klausyklas 
ir kt. Derinantis su vidiniu per
tvarkymu, .klebonijos pusėje 

. pristatoma zakristija ir ištiesina
ma iš Gorėvale gatvės įlenktoji 
bažnyčios siena. Remontui pra
vesti par. komitetas iš savo tar
po ir keletos pakviestų asmenų 
yra sudaręs komisiją, kuri re
monto darbus yra pavedusi J. 
Mickevičiui. Pamaldos sekma
dieniais ir toliau laikomos ta pa- 
čia tvarka._____ ____________

KINO “CENTRE” " %“ v
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, rugpiūčio 27, 28, 29 d.d.
1. IN THE GOOD OLD SUMMERTIME — spalvota —

Judy Garland, Van Johnson
2. GOLDEN STALLION — spalvota — Roy Rogers

Pirmadienį — trečiadienį, rugpiūčio 31 d., rugsėjo 1, 2 d.d.
1. THE MOB — Broderick Crawford, Betty Bueler
2. INSIDE WALLS OF FOLSOM PRISON — tik suaugusiems

Steve Cochrane
LINKSMiIrIdOMŪsTpRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga"

desnės parapijiečių pagalbos ne- 
v' Į 1 \ i-

■ kalą'nemažai pinigų, yra nupirkę ' pard” ir važiuoti iki Wilson Ave.

Daug laimės naujame šeimyninio gyvenimo vieškelyje 
ponams

ADELEI ir EUGENIJUI JEFREMOVAMS 
linki

■ Vladas Levicką^ ir Vyt. Kastytis.

Atidaroma Kanados tautinė ! Vėl lietuviškos dainos per 
parodą I radiją

- - - ... .. . - nursros ronuuv. m,. . Kanados Tautinė Paroda To-į pereita penktadienįCBLpenk-
klausys nuo parapijiečių duosnu- ———-—------ ---- —— ---- -—- - i ronte atidaroma ši penktadienį, ; . .. n ,
mo. Baigdamas, klebonas prašė i išnuomojamos didelis, šviesus kambarys; ’rugpiūčio 28 d ir tęsis iki rugsė- tadieninese 9 vai. 3U min. progra- 
dalyvius idėti į išdalintus voku- ! 5 asmenims, bendrevirtuvė, šiitas van- &F Įmose “Songs of My People” vėl
cius pirmąją savo auką ir įsei- • nos LA 396O. - Lietuviai savo skyriaus paro-
nant vokučius atiduoti parapijos; : ;——-———- ---r doje šiemet neturės," bet su me-
komiteto nariams stovimiems ; a«X . nine programa pasirodys “Var-
pne durų, primine taip pat, kad i 6vo( vok 563 Lindsey Ave ; po” choras, vadov. muz. Gailevi- 
aukos bus renkamos pamaldų | ——---- ————1 čiaus ir jūr ųskantu tautinių šo-
metu ir parapijiečiai bus aplan- i vadov. p. Sadeikienės.

virtuve. Tel. ME. 1602. J m 1 ■"

čių reikalas ir jo pasisekimas pri-

mo.

Lietuviai savo skyriaus paro buvo transliuojamos lietuviškos 
dainos. Sol. Elena Degutienė ir 
sol. V. Verikaitis padainavo du
etą, o E. Degutienė, ankstyvesnės 
lietuvių ateivių kartos lietuvai
tė, padainavo dar pora dainelių.

komi namuose. •»
Po klebono kalbos buvo eina

ma į sklypą. Paskum kryžių ir . 
Lietuvos bei Kanados vėliavas ™
ėjo TT Pranciškonai, choras ir 
visa minia, išsirikiavusi po 8, 
giedodama Marija Marija, ku- 
riam laikui užtvenkusi College

Išnuomojamas butas: 3 kambariai ir vir

be baldu. 106 Beatrice St. Tel. ME. 0779 
— skambinti arba kreiptis po 6 vai. vok. 

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė be . 
baldu. Tel. KE. 3422. 11 Sorauren Avė.

John J. Ellis
REAL ESTATE

MUZIKOS MOKYTOJA Ona Yčoitė-Ja- 
nik AR. C. T. ir A.M.M. (Toronto Uni
versiteto Konservatorijos diplomas) ati
darė studiją 68 Coolmine Rd. Pianino ir 
teorijos pamokos pagal susitarimą. Te
lefonas: ME. 7017.

KAS NORI RAMAUS POILSIO, važiuokite 
į lietuvišką Springhurst vasarvietę. Šiltas 
Georgian Bay vanduo, smėlėtas krantas, 
miškas ir kopos. Kambarių galima gauti. 
Mašina eina trečiadienį. Teirautis tele
fonu ME. 7089.

VAIKU BALDAI, žaislai, vaikų lopšeliai, 
vežimėliai, kėdės, sportiniai vežimėliai, 
žaislai, žaidimo plunksnos, vaikiškos ko
modos ir tt. ir tt. Didelis pasirinkimas 
vaikų baldų žemiausiomis kainomis. Ver
tingos dovanos duodamos nemokamai su 
kiekvienu pirkimu. Apsilankykite!

ROBINS NEST
1183 Bloor St. W. (netoli Brock) 

Tclef. OL. 4008. Atidaro iki 9 vai. va
karo. Nemokomos pristatymas miesto 
ribose.

1072 BLOOR ST. W. — TEL. MElrose 2471

Čikagon vykstančių sportininkų 
žiniai . :

Sąryšyje su išvykimu į lietu
vių sporto žaidynes Čikagoje, 
rugsėjo 5, 6 ir 7 dienomis, kvie
čiame visus susirinkti rugpiūčio 
28 d., penktadienį, 8 vai. v. Lietu
vių Namuose kelionės priemo- 
nų, išvykimo laikui bei koman
dų sudėčiai aptarti. Dėl nežino
jimo kada kiekvienas sportinin
kas gaus vizą, prašome tik ga
vus ją tuoj pranešti klubo spor
to vadovui A. Pulkiui, tel. .LO. 
1657. Ta pačia proga prašome to
rontiškių lietuvių, kurie tuo pa
čiu laiku yra numatę mašinomis 
vykti į Čikagą ir sutiktų paimti 
keletą keleivių, pranešti duotu 
telefonu arba atvykti į minimą 
pasitarimą.

Sporto klubo “Vytis” V-ba.

• Toronto “Vyčio” tęhisiųin- 
kai užbaigė “A” klasės tūrnyrą. 
Vietomis ■ pasiskirstyt si -\ šia eilės 
tvarka: Jonas Žukas, Pranas 
Gvildys, Osvaldas Rautinš, J. 
Goikas ir Juozas Balsys. “B” 
klasė turnyrą dar neužbaigė.

Viktoras Cieslinskas, žinomas 
Urugvajaus krepšinio žaidėjas, 
pasaulinės olimpiados dalyvis, 
padėjo Urugvajaus komandai 
laimėti Pietų Amerikos mėiste- , 
rio vardą. .

— Toronto, — Iki rugpiūčio , 19 
d. Toronte buvo 80 poliomelyčio 
susirgimų ir 5 mirtys. Tuo tarpu 
Manitoboj susirgimų skaičius 
pakilo iki 898 su 15 mirčių.-Al
bertoje — 213 su 7 mirtim. Br. 
Kolumbijoje — 248 su 7 mirtim.

Visuomet didžiausias namų pasirinkimas mūsų firmoje, nes yra 
laikoma viena iš rimčiausių, didžiausių ir patikimiausių Toronte. 
Kiekvieną dieną gauname daug namų, todėl ir pasirinkimas 
geriausias.

DUFFERIN — DUNDAS 
$9.500, 6 komborių, dviejų augštų gražus mūrinis namas, moderni virtuvė — 

dideli erdvus kambariai.

DAVENPORT — DUFFERIN
$12.500, 6 kambarių, dviejų augštų, lobai gražių plytų namas, nepaprasto gro

žio kiemas — garažas po namu. Geros pirkimo sąlygos, tik vienos mar
ginius. .

MUTUAL BENEFIT HEALTH and ACCIDENT ASSOCIATION
TeLRE.9187 r-

V. SLEŽEVIČIUS
DRAUDIMO AGENTAS

236 DOVERCOURT RD., TORONTO TEL. ME. 4469

' PRIMROSE AVE. — LANSDOWNE
$13.500, 6 komborių, naujos pusiau atskiros plytų namas, olyvo šildomos, 

garažas, groii aplinka — retas pirkinys. .

WALMSLEY BLVD. — ST. CLAIR
$16.900, įmokėti tik apie $5.000, pusiau atskiras, 9 kambarių, gražiame ra

jone, patogus išnuomavimui namas, lobai graži vieta — beveik naujos.

x LANGSIDE ST. — GARY DRIVE
$17.900, neougštos jmokėjimas, 7 didelių kambarių, atskiros, modernios sta

tybos naujas namas, gooržos išvieno, dvigubas sklypas — pigu — retas 
pirkinys - ' ,

MIELAS TAUTIETI! Mielo! Jums patarnausiu ir patarsiu no mg ar bitnig 

pirkimo ir perdavimo reikoluose — be įsipareigojimo ii Jūsg pusės

Lietuvis pigiai perveža baldus,
bagažą, prekes ir kit. VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON STn Toronto, Ont
Informacijų kreiptis OL. 1403

24 valandų tarnyba.

P. MALIŠAUSKAS
agentas, k«m kiekvmam greitai patarnauja ir nepavargsta!

1072 BW St. W. — Toronto — Taj ML 2471, beta tel. Kt. 12S9.

Al GARBENS
REAL ESTATE

PIRMOJI LIETUVIO NUOSAVYBIŲ 
PARDAVIMO — PIRKIMO ĮSTAIGA

TORONTE • ? • j
v . 'V ’’-L

Namų pirkimo-pardavimo ir patarimo, namų apkainavimo, 
paskolų gavimo reikalais kreipkitės: . .

AL GARBENS
REAL ESTATE 

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferih), TORONTO
TeMtataf: LO. 273B, vakareit HU. i.1$Aa

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




